UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta

Lucie Balvínová

Sladění pracovního a rodinného života
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 10. 4. 2019

1

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo
stejného titulu.
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 136.216 znaků
včetně mezer.

___________________
Lucie Balvínová

V Praze dne

Poděkování
Děkuji vedoucí mé diplomové práce, prof. JUDr. Věře Štangové CSc., za trpělivost
a cenné rady, které mi byly inspirací a motivací při psaní této práce. Velký dík patří
v neposlední řadě také mému příteli, rodině a blízkým za každodenní podporu.

2

OBSAH
Obsah………………………………………………………………………………..3
ÚVOD……………………………………………………………………………….5
1 SOUČASNÁ EVROPSKÁ RODINA………………………………………..7
1.1 Moderní nukleární rodina…………………………………………………7
1.2 Současnost jako doba postmoderní………………………………………8
1.3 Genderová otázka…………………………………………………………..9
2 SLADĚNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA JAKO SOCIÁLNÍ
PROBLÉM………………………………………………………………………13
2.1 Sladění profesního a rodinného života v dokumentech EU…………13
2.2 Slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných zemích EU……….15
2.3 Slaďování profesního a pracovního života v České republice………………..17
2.4 Podmínky pro sladění profesního a rodinného života v České republice……20
3 LEGISLATIVA PRO UMOŽNĚNÍ SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO
ŽIVOTA………………………………………………………………………………28
3.1 Rodinné právo v ČR a práva dítěte…………………………………………….28
3.1.1 Manželství………………………………………………………………………28
3.1.2 Práva dítěte…………………………………………………………………….29
3.2 Pracovní právo…………………………………………………………….31
3.2.1 Právní ochrana těhotné………………………………………………..32
3.2.2 Právní ochrana mateřství……………………………………………..33
3.2.3 Mateřská dovolená……………………………………………………..34
3.2.4 Rodičovská dovolená……………………………………………………34
3.2.5 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň- matek, zaměstnanců
pečujících o dítě a jiné fyzické osoby………………………………………………34
3.3 Právo sociálního zabezpečení……………………………………………35
3.3.1 Dávky sociálního pojištění…………………………………………….36
3.3.2 Dávky státní sociální podpory…………………………………………39
3.4. Antidiskriminační zákon a zákon o zaměstnanosti…………………………..41
4 FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ………………………………….43
4.1 Zkrácený pracovní úvazek………………………………………………….43
4.2 Sdílení pracovního místa……………………………………………………49
4.3 Distanční formy zaměstnávání……………………………………………..50
3

4.3.1 Práce z domova…………………………………………………………….50
4.3.2 Home office…………………………………………………………………51
4.3.3 Teleworking………………………………………………………………...51
4.3.4 Právní úprava distančních forem práce………………………………...51
4.4 Podnikání……………………………………………………………………..53
5 STATUS PRAESENS..…………………………………………………………55
5.1 Řešení genderové otázky (společenský konsensus)………………………55
5.2 Účinnost současné legislativy pro sladění pracovního a rodinného života
……………………………………………………………………………………...61
6 NÁVRHY DE LEGE FERENDA……………………………………………..63
ZÁVĚR………………………………………………………………………….65
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ…………………………………………..68
1. Seznam použité literatury…………………………………………….68
2. Seznam použitých internetových zdrojů……………………………69
3. Seznam použitých právních předpisů……………………………….70
SEZNAM ZKRATEK………………………………………………………….72
SEZNAM TABULEK………………………………………………………….72
ABSTRAKT…………………………………………………………………….73
ABSTRACT …………………………………………………………………….74
KLÍČOVÁ SLOVA……………………………………………………………….75
KEY WORDS……………………………………………………………………..75

4

ÚVOD
Jednou z charakteristik postmoderní společnosti je stírání rozdílů mezi
pohlavími. Evropská unie ve svých dokumentech uplatňuje zákaz jakékoli diskriminace
včetně diskriminace genderové a klade důraz na uplatnění žen na trhu práce a ve
společnosti vůbec. Především ženy, ale dnes s odkazem na rovnost pohlaví i muži, stojí
před problémem, jak sladit péči o rodinu a profesní život. Přestože se podoba rodiny
v průběhu let změnila, shodují se odborníci na tom, že je nejoptimálnějším prostředím
nejen pro biologickou reprodukci, ale především pro výchovu dětí. V tradiční rodině
vystupoval muž jako živitel a žena odpovídala za chod domácnosti, péči o děti, ale
i staré či nemocné rodinné příslušníky. Moderní česká rodina je většinou postavena na
modelu dvou pracujících rodičů, a protože jsou ženy většinou hůře placeny (nejen proto,
že pracují na nižších pracovních pozicích, ale i pro to, že jsou na stejných pracovních
pozicích honorovány hůře než muži), zůstává na nich více domácích povinností a více
odpovědnosti za výchovu dětí.
V rámci genderových a feministických teorií je postulováno, že obsah toho, co
znamená být mužem nebo ženou je historicky proměnlivý konstrukt a nejedná se
o přirozeně daný a neměnný stav. Podle kulturních antropologů a hlubinných
psychologů je za jádro nukleární rodiny považován vztah matka – dítě a nikoli vztah
partnerský. Ten v systému plní instrumentální roli, má za úkol chránit základní pár, tj.
matku a dítě.1 Tuto skutečnost reflektuje i platné rodinné právo, které na první místo
klade princip blaha dítěte (vedle principu rovnosti subjektů a principu vzájemné
pomoci). „Pojem blaho dítěte zná Deklarace práv dítěte z roku 1959 i Úmluva
o právech dítěte z roku 1989. Poprvé se tento pojem výslovně objevil v právním řádu
v ustanovení § 41 ZOR (účinnost od 1. 8.1998 do 1. 4. 2000). V současné době se
s tímto pojmem setkáme v ustanovení §5 SPO, podle něhož předním hlediskem sociálněprávní ochrany je zájem a blaho dítěte.“2 Česká rodinná politika po roce 1989
dlouhodobě podporovala ideál „mateřství na plný úvazek“ a (prostřednictvím
rodičovského příspěvku) umožňovala ženám zůstat s dítětem doma do 3 – 4 let věku.
V současné době se hledají cesty, jak umožnit ženám alternativní formy zaměstnání, aby
1

MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost:nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002, ISBN:
80-7178-624-1, s. 205
2
HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-3974-4, s. 18
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mohly spojit péči o dítě a práci a zrovnoprávnit tak ženy- matky s muži- otci. Realizace
opatření vyžaduje spolupráci zaměstnavatelů (uplatňování tzv. Diverzity managementu)
a v této souvislosti je možno zdůraznit společenskou odpovědnost firem.
Metodologie
Předkládaná práce je rozdělena na část teoretickou a analytickou. V rámci
teoretické části se zabýváme historickým vývojem moderní evropské rodiny
a reflektujeme postmoderní filosofii genderové rovnosti. Dáváme ji do souvislosti
s požadavky na kompetence člověka v 21. století a s právem žen a mužů na kvalitní
život. Uvádíme základní dokumenty EU, které se týkají sladění profesního a rodinného
života a to, jak je tato problematika řešena ve vybraných zemích západní Evropy
(kapitoly 1 a 2) a v České republice.
V rámci analytické části se věnujeme legislativě platné v České republice, která
se týká rodiny a sladění rodinného a profesního života. V této souvislosti se zmiňujeme
o právním rámci rodinného podnikání. Dále podrobně analyzujeme pracovní výhody,
které mohou zaměstnavatelé poskytnout rodičům, a formulujeme možnosti, které by
mohly postavení pracujících matek zlepšit (kapitoly 3 a 4). Kapitola 5 vyhodnocuje
současný stav slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na legislativu
a poznatky z praxe. V rámci šesté kapitoly doporučujeme určitá inovační opatření, která
reagují na poznatky z praxe.
Závěr shrnuje poznatky teoretické a analytické části a odpovídá na výzkumnou
otázku uvedenou v dalším textu. Pracujeme metodou obsahové analýzy a komparace
odborné literatury a internetových zdrojů zabývajících se problematikou a analyzujeme
příslušné právní normy vztahující se k sladění rodinného a profesního života platné
v České republice.
Cíl práce
Popsat a analyzovat legislativu umožňující sladění pracovního a rodinného života
platnou v České republice a komparovat ji se situací ve vyspělých zemích EU.
Výzkumná otázka
Umožňuje současná legislativa zaměstnaným matkám sladit rodinný a profesní život
a v čem by se měla změnit?
6

1 SOUČASNÁ EVROPSKÁ RODINA
Rodina existuje od počátků vývoje lidské společnosti, a i když se její podoba
v průběhu dějin mění, vždy zastávala a zastává určité funkce, které nemohou převzít
jiné společenské instituce. Podoba tradiční rodiny vyšla z Bible (z mýtu o stvoření
člověka) a předpokládala podřízenost ženy muži. Historický vývoj rodiny do dnešní
podoby je ve své podstatě historií ženské emancipace.
1.1 Moderní nukleární rodina
Moderní nukleární rodina skládající se pouze z rodičů a dětí (na rozdíl od široké
středověké rodiny) vznikla s nástupem kapitalismu, kdy muž začal odcházet za prací
mimo domov a žena zůstávala doma, aby pečovala o děti a domácnost, případně o staré
či nemocné příslušníky širší rodiny. Muž byl živitelem a hlavou rodiny a žena se mu
dobrovolně podřizovala. Tento stav přetrval v českých zemích až do nástupu komunistů
v polovině 20. století. Relativně se toto uspořádání v praxi osvědčilo a v některých,
zejména křesťanských, rodinách se, v modifikované podobě, udržuje dodnes. Model
muže živitele a ženy v domácnosti byl po desetiletí sice modelem převládajícím, ale ne
jediným. Některé ženy se i tehdy podílely na finančním zabezpečení rodiny, a to nejen
v dělnických, ale i v chudších měšťanských vrstvách. Když byl muž nezaměstnaný, pro
nemoc nemohl pracovat, nebo chyběl vůbec, byly ženy hlavními živitelkami rodiny.
V rodinách živnostníků (pekařů, hostinských, kupců apod.) byla jejich spolupráce
v rámci živnosti samozřejmostí. Po nástupu komunistů se situace změnila. Na ženy se
vztahovala pracovní povinnost (kromě matek malých dětí), ale „nebyly považovány za
plnohodnotnou pracovní sílu v porovnání s muži z důvodu mateřských a rodinných
povinností a v počátečních fázích nového režimu také z důvodu jejich nízké kvalifikace
a úrovně vzdělání (Čermáková 2000, Křížková, Vohlídalová 2009 in Maříková, 2012).3
V padesátých letech převládala představa emancipace ženy znamenající osvobození
ženy od domácích a rodinných povinností a prosazovala se institucionální péče (jesle,
včetně jeslí týdenních, mateřské školy, družiny). Od poloviny šedesátých let začali
psychologové upozorňovat na význam matky a v důsledku klesající porodnosti začal být
zdůrazňován význam a podpora žen – matek. V dobových politických dokumentech se

3

MAŘÍKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Živitelé a živitelky: reflexe (a)
praxe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-100-8, s. 21
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deklarovalo, že „sladění hospodářské a mateřské funkce ženy patří k významným
politickým a sociálním úkolům, zejména v současné době, kdy jsou kladeny zvýšené
nároky na obě tyto funkce žen: na jedné straně pokles porodnosti zvyšuje význam jejich
funkce mateřské a na druhé straně klade zvýšená potřeba pracovních sil nové nároky na
zapojení žen do výrobního procesu“ (Jureček, 1963).4 Plánovité socialistické
hospodářství však nedokázalo zajistit cenově dostupné výrobky a služby podle potřeb
obyvatelstva a ženy kromě zaměstnání „v druhé směně“ vykonávaly všechny nezbytné
domácí práce a navíc suplovaly výrobu produktů na trhu chybějících (šily, pletly,
háčkovaly apod.). Přestože ženská práce byla obecně placena hůře, to, že přestaly být
ekonomicky zcela závislé na manželovi, uvolnilo manželské vztahy a důsledkem je
nárůst rozvodovosti a existence neúplných rodin. Zároveň „výzkumy z druhé poloviny
60. let odhalily, že zejména mladší a vzdělanější generace žen se ve svém soukromí
chovala emancipovaně a kladla např. větší důraz na rovnost partnerů uvnitř rodiny“.5
Na venkově, v rodinách s více dětmi, v křesťanských rodinách a v nízkopříjmových
rodinách tradiční model rodiny převažoval a domácí práce a péče o děti byly především
záležitostí žen. Socialistický projekt emancipace žen prostřednictvím začlenění do
placené práce se ukázal jako neúčinný a k emancipaci žen nevedl. Společenské změny
po roce 1989 přinesly ženám nové možnosti osobnostního a profesního uplatnění
a svoboda a celková demokratizace našeho života pak umožnily různorodou
hodnotovou orientaci rodin (křesťanské rodiny, rodiny zaměřené ekologicky,
podnikatelské rodiny apod.). Převažujícím modelem rodiny zůstala nukleární rodina
tvořená rodiči a dětmi, ale přibylo rodin, kde matka a otec nejsou spojeni zákonitým
manželstvím. Legálně existují i rodiny partnerů stejného pohlaví, narůstá počet
osamělých matek a setkáme se i s rodinami osamělých otců.
1.2 Současnost jako doba postmoderní
Jak bylo nastíněno v předchozím textu, nukleární rodina je spojena s nástupem
modernizace, kterou umožnila tržní ekonomika a liberální politický systém. Někteří
badatelé její počátky kladou do 15. a 16 století (do období renesance), jiní do století 18.
a rozlišují v ní několik etap, více či méně podmíněných ekonomickým růstem.
Modernizačních procesů probíhá ve společnosti současně v různých oblastech celý
4

MAŘÍKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Živitelé a živitelky: reflexe (a)
praxe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-100-8, s. 22
5
Tamtéž s. 25
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složitý komplex. Významné je proto poznání jejich vzájemného vztahu (tzv. principu
interdependence) a podmíněnosti probíhajících změn v různých sektorech společnosti.
Například většinou se předpokládá, že ekonomický růst je doprovázen pozitivními
změnami jak v oblasti politiky, kultury, tak sociální sféry a jinde.6 V rámci našich
dalších úvah nás zajímá etapa poslední, některými badateli označovaná jako pozdní
modernizace, jinými jako doba postmoderní. Jedním ze znaků toho období je, že
zpochybňuje

jednoznačně

pozitivní

chápání

vývoje

a

reflektuje

nezáměrné

a nepředvídané důsledky procesů, které přinesla modernizace. Jednou z jistot je, že
postmoderní společnost je společnost permanentních změn. Ekonomická globalizace
a rozvoj informačních technologií přinesly nejen pozitiva, ale i dříve netušené problémy
a člověk, aby se s nimi vyrovnal, se musí celoživotně učit a vzdělávat, což platí jak pro
muže, tak pro ženy. Podmínkou profesního uplatnění v celé řadě oborů je permanentní
vzdělávání, což musí být vzato v úvahu při plánování konceptů sladění profesního
a rodinného života. Další skutečností, na kterou chceme v této souvislosti upozornit, je,
že postmoderní doba klade důraz na individuální štěstí a kvalitu života každého jedince.
Pojem kvalita života zahrnuje takové proměnné jako je osobní spokojenost a životní
pohoda, dobrý zdravotní stav, uspokojivé pracovní a sociální vztahy apod. Jako jeden ze
zásadních předpokladů pro kvalitu života je definován zdravý životní styl, jehož
výraznou součástí je pohybová aktivita. Populace Evropské unie je směřována
k podpoře a zlepšení zdraví strategickými dokumenty jako byl např. Together for
health: A strategic appoach for the EU 2008-2013“ (Společně pro zdraví: Strategický
přístup pro EU na období 2008-2013). Koncepce sladění profesního a rodinného života
musí tato fakta brát v úvahu a vytvořit prostor pro zdravý životní styl.

1.3 Genderová otázka
Jedním z projevů postmoderní společnosti je, že se mění archetypy a zažité
stereotypy v pojímání mužských a ženských rolí. Často používaný pojem gender ve
velmi obecné rovině vyjadřuje, že „sociální a kulturní normy ženskosti a mužnosti,
které určují, co znamená být ženou, nebo mužem v konkrétním období v konkrétní
společnosti, jsou historicky proměnlivé a že způsoby, jakými jsou uspořádány vztahy

6

KELLER, Jan. Teorie modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie (Sociologické
nakladatelství). ISBN 978-80-86429-66-3, s. 29
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mezi muži a ženami ve společnosti netvoří „přirozeně daný a neměnný stav“.7
Nebudeme se zabývat komplikovanou (a značně sofistikovanou) filosofií vytváření
genderu, ale připomeneme si, jak se projevuje změna v pohledu na gender v praxi.
Strukturalistický pohled předpokládal, že genderové nerovnosti jsou důsledkem
odlišných zdrojů, ke kterým mají muži a ženy přístup, či odlišných sociálních pozic,
které zastávají. „Studie „dělání genderu“ ukazují, že nerovnosti v distribuci práce
v domácnosti přetrvává, i když podíl ženy na příjmu domácnosti a jejím financování je
dokonce vyšší (Tichenor, 2005; England 2011 aj.).8 Zatímco pojímání mužské a ženské
role je individuální záležitostí každé rodiny (později si ukážeme, že na to dnes reaguje
i česká legislativa), politika vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy je věcí
společnosti, včetně zajištění legislativního zakotvení. Jejím základem je:


odstranění viditelných i neviditelných bariér na základě pohlaví,



zajištění stejných příležitostí na trhu práce,



vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (familyfriendy přístup).

Diskriminace mateřství představuje jednu z nejsilnějších diskriminací žen na
českém pracovním trhu. „Důvodem je silná spjatost genderové kategorie ženství
s mateřstvím v současné společnosti a genderové nastavení sociální politiky“.9 Ženy
mají velmi omezenou možnost kombinovat placené zaměstnání a péči o malé děti.
Sociální stát jim poskytuje relativně štědrý příspěvek pro realizaci mateřství, ale
zároveň je vytěsňuje z pracovního trhu. Již v rámci přijímacího řízení se ženy setkávají
s otázkou, zda mají děti, zda nejsou těhotné, nebo dokonce i s otázkou, zda děti plánují,
ačkoli zaměstnavatelé takové otázky pokládat nesmí a ženy nejsou povinny na ně
odpovídat. Lze pochybovat, že by některý zaměstnavatel položil podobné otázky
mužům. V řadě podniků přetrvává neochota zaměstnavatelů umožnit ženám kratší
pracovní úvazek, či flexibilní pracovní dobu, i když musíme připustit, že v řadě malých
podniků je to skutečně obtížné a ženy mají pro diskriminační chování zaměstnavatelů
pochopení.
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Problém je, že po dlouhé rodičovské dovolené (obvykle do 3 let věku dítěte, při více
dětech je doba i násobně delší) ztrácejí ženy kontakt se zaměstnavatelem a snižuje se i
jejich kvalifikace. Jejich menší praxe je potom často důvodem jejich pomalejšího
kariérního postupu ve srovnání s muži. Politika rovnosti pohlaví předpokládá rozdělit
péči o děti a domácnost rovnoměrně mezi obě pohlaví. Například v Nizozemsku byla
organizována kampaň, která měla za cíl vytvořit nové pracovní příležitosti pro ženy pod
heslem: Kdo co dělá? „Poselství kampaně bylo jednoduché: pokud bude více mužů
zainteresováno na plnění domácích povinností, více žen bude mít šanci sladit t rodinný
a profesní život“.10 Při kampani se ukázal další problém: zaměstnavatelé nebyli nadšeni,
když si jejich mužští zaměstnanci začali v práci nárokovat čas na plnění domácích
povinností. Kampaň odstartovala diskusi na pracovištích na téma dělby práce
v domácnosti a to hlavně mezi muži zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšířila zavádění
flexibilní pracovní doby pro muže. Tento poněkud úsměvný příklad dokládá jednu
skutečnost. Zatímco v zemích západní Evropy je slaďování profesního a rodinného
života záležitostí obou pohlaví (tj. žen i mužů), v České republice je pojímáno
především jako problém žen.
Nastavení rodinných politik reflektujících vhodné formy výchovy dětí se vyvíjejí
v souladu s převládajícím genderovým řádem ve společnosti. „Ideály péče se promítají
nejen do individuálních strategií rodičů, ale jsou pevně zakotveny i ve struktuře
organizací jako jsou školy, privátní společnosti, sociální programy, politické strany
a sociální hnutí“.11 Monigue Kremer (2007) rozlišuje v oblasti péče o děti pět
základních ideálů:
„ideál matky na plný úvazek,
ideál sdílené péče mezi rodiči,
ideál mezigenerační péče,
ideál náhradní matky
a ideál profesionální (institucionální péče)“.12
S ideály péče souvisí otázka, jak má probíhat socializace dítěte v prvních letech
života. Jde o to, zda se má odehrávat doma v péči matky nebo jiné milující pečující
10
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osoby nebo ve specializovaném kolektivním zařízení péče o dítě. Po roce 1989 byl
preferován model mateřství na plný úvazek (matkám bylo formou rodičovského
příspěvku umožněno, že mohly zůstat s dítětem do 4 let věku). Později byl tento model
mírně přehodnocen; rodičovskou dovolenou může čerpat i otec a osoby pobírající
rodičovský příspěvek mohou pracovat, pokud si zajistí péči o dítě jinak (mimo veřejná
kolektivní zařízení). Jak si ukážeme v další části práce, česká legislativa na novou
situaci reaguje spíše opatrně, např. Zákoník práce předkládá, že zaměstnavatel musí
rodičům malých dětí umožnit zkrácený pracovní úvazek, či úpravu pracovní doby,
pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. V praxi mají zájem o zkrácenou pracovní
dobu převážně ženy a v mnoha případech se setkávají s neochotou ze strany
zaměstnavatelů

12

2 SLADĚNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA JAKO
SOCIÁLNÍ PROBLÉM
V České republice klesá porodnost i sňatkovost a společnost je nucena přijímat
opatření ve prospěch rodin s dětmi. Na druhé straně se hlásí k respektování lidských
práv a odmítá jakoukoli diskriminaci včetně diskriminace z důvodu pohlaví. Logicky
z toho vyplývá nutnost umožnit rodičům sladění profesního a rodinného života.

2.1 Sladění profesního a rodinného života v dokumentech EU
Za základní dokument dokumentující pohled Evropské unie na problematiku
slaďování rodinného a profesního života lze považovat Usnesení rady ministrů pro
zaměstnanost a sociální politiku z roku 2000 o vyváženosti účasti mužů a žen
v rodinném a pracovním životě, z něhož vycházejí dokumenty následné. Tato
problematika se objevuje i v Lisabonské smlouvě a za jednu ze svých šesti priorit ji
Komise označila v Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010. Tato
priorita byla zdůrazněna i v Evropském paktu pro rovnost mužů a žen schváleném
Evropskou radou v březnu 2006. Pakt obsahuje i tzv. barcelonské cíle (schválené EU
v roce 2002), že k mimorodinné péči o děti by mělo mít přístup 90% dětí ve věku od tří
let do věku povinné školní docházky a minimálně 33% dětí mladších tří let. V roce
2008 přijala Evropská komise (Sdělení evropské komise z 3. října 2008 „Lepší
rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: silnější podpora pro sladění
profesního, soukromého a rodinného života“) několik zásadních opatření. Za
nejdůležitější lze považovat návrh na revizi Směrnice o mateřské dovolené, který
prodloužil mateřskou dovolenou minimálně na 18 týdnů a posílil práva matek vůči
zaměstnavatelům.13 Návrh však narazil na odpor členských států EU a v roce 2015 byl
stažen a nahrazen liberálnějším pojetím.14 V roce 2014 se z iniciativy Kanceláře
veřejného ochránce práv ČR konala konference „Slaďování soukromého a pracovního
života“, která (mimo jiné) zachytila současný celoevropský pohled na tuto
problematiku. Jeho východiskem je, že „rovnost žen a mužů je základní hodnotou
13

Podle platné evropské legislativy (Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření
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Evropské unie a podmínkou hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného
rozvoje. Dosažení stejné ekonomické nezávislosti, stejné odměny za stejnou práci
a vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích to jsou tři z pěti priorit
evropské Strategie pro rovnost žena a mužů (2010-2015)“.15 V návazném dokumentu
Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ 16 byl
zdůrazněn význam slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Právní předpisy
EU i vnitřní přepisy členských států upravují rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace –
včetně práv na stejnou odměnu, rovné zacházení, rodičovskou dovolenou, zákaz
diskriminace zaměstnanců na částečný úvazek, jakož i právní předpisy upravující
pracovní dobu.17 Relativně novým jevem je, že slaďování rodinného a pracovního
života není již pouze záležitostí žen, ale do řešení jsou stále častěji zapojováni muži.
„Zásady na podporu slaďování pracovního, rodinného a osobního života konkrétně
zahrnují:
Právní předpisy, politiky, strategie a akční plány týkající se služeb péče. Ty se
týkají jak služeb péče o děti (vymezených v rámci barcelonských cílů jako přístupné,
finančně dostupné a kvalitní), jakož i služeb o zdravotně postižené a starší členy rodiny.
Právní předpisy, politiky a strategie týkající se rodičovské dovolené, včetně
právních předpisů, politik a strategií, které podporují zapojení mužů do systému
rodičovské dovolené. V některých zemích rovněž existují systémy dovolené, v jejichž
rámci mají nárok na dovolenou např. lidé pečující o starší či zdravotně postižené členy
rodiny. Sem rovněž spadají i ostatní finanční příspěvky, popř. vyrovnávací platby pro
pracující rodiče, např. na péči o dítě, rodičovskou dovolenou, atd.
Právní předpisy, politiky, strategie a akční plány týkající se pružného uspořádání
pracovní doby, které umožňuje rodičům sladit pracovní, rodinný a osobní život. Tento
bod zahrnuje např. obecné zásady, kolektivní smlouvy nebo zákonná práva rodičů
sloužící k tomu, aby si vyjednali pružnou pracovní dobu, např. snížený počet
pracovních hodin či dnů, pružný začátek a konec pracovní doby, práci z domova
(teleworking), práci na dobu určitou, popř. další inovativní řešení“.18
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Strategie Evropské unie vychází z politiky genderové rovnosti a za ideální stav
považuje, aby rodiče pečovali o děti a domácnost rovným dílem. V jednotlivých
členských zemích se však názory o tom, kdo má rozhodující roli v péči o rodinu liší
a nelze stanovit jednotnou normu. Jisté je, že základ rodiny tvoří matka a dítě a ti si
zaslouží nejvyšší ochranu. Ve výjimečných případech osamělých otců přejímá muž roli
matky a tudíž má nárok na stejnou ochranu jako matka. Přestože se problematika
sladění rodinného a pracovního života týká obou pohlaví, v českém prostředí je
především záležitostí žen a proto v následujícím textu budeme věc posuzovat zejména
z jejich hlediska. Pro inspiraci si v následujícím textu ukážeme, jak je řešena tato otázka
ve vybraných zemích EU.
2.2 Slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných zemích EU
V následujících příkladech ukážeme, že postoj k genderové otázce se
v jednotlivých zemích Evropské unie výrazně liší, což ovlivňuje způsob řešení
slaďování pracovního a rodinného života. Zatímco na jedné straně se setkáme se
zeměmi prosazujícími téměř naprostou rovnost obou pohlaví, na druhé straně najdeme
země, kde převládá tradiční model, ve kterém je muž živitelem rodiny a žena přebírá
péči o děti a domácnost, zejména pokud jsou děti ve věku předškolním. Osvětové
kampaně snažící se tento tradiční (a po staletí fungující) model změnit, nabírají někdy
až úsměvnou podobu zaměřenou na to, aby muži častěji vykonávali domácí práce.
Francie
Francie na jedné straně silně podporuje rodiny s dětmi, na druhé straně ale také
usiluje o maximální zapojení žen v rámci pracovního trhu. Francouzská europoslankyně
Constance Le Gripová na konferenci na půdě českého Senátu vysvětlovala, že kořeny
tohoto přístupu lze hledat už v obdobích po první a druhé světové válce. „Hlavní osou
rodinné politiky a la Francaise je podpora rodin, pomoc zranitelnějším skupinám, jako
jsou např. ženy samoživitelky, a umožnění skloubení rodinného života a pracovního
života do maximální možné míry jak pro ženy, tak pro muže“

19

Ve Francii jsou běžné

zkrácené pracovní úvazky, různé slevy na daních apod.
Švédsko
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Stát vytvořil právní normu, že rodiče jsou povinni pečovat o děti stejným dílem.
K posílení rovnosti pohlaví byla zavedena rodičovská dovolená již v roce 1974.
Předškolní zařízení péče o děti jsou obecně dostupná a umožňují ženám brzké zapojení
do pracovního procesu. Krok švédské legislativy byl zjevně úspěšný, což dokládá velká
účast otců na čerpání otcovské dovolené. „Na otcovskou dovolenou začalo ještě
v průběhu 90. let odcházet 80 % mužů. Švédská vláda v reakci na to otcovskou
dovolenou v roce 2002 prodloužila z původního měsíce na 60 dní. Vyčerpat ji tamní
muži mohou až do 8 let věku dítěte.“20 Motivací pro švédské otce je i fakt, že 2 měsíce
otcovské dovolené jsou nepřevoditelné na matku. Švédská úprava také velkoryse
nakládá s finanční stránkou podpory rodin. „Po 390 dní, tedy cca 13 měsíců, dostává
rodič 80 procent svého předchozího platu, maximálně však 946 švédských korun denně
(v přepočtu asi 2 838 Kč). Pro zbylých 90 dní je dávka snížena na 180 švédských
korun.“21
Finsko
Další ze skandinávských zemí, kde berou rovnost při péči o dítě velmi vážně
a mají k tomu i legislativní podklad je Finsko. „Dlouholetou tradici má otcovská
dovolená také ve Finsku. … Mohou vyčerpat celkem 54 dnů (zhruba 9 týdnů), z toho 18
dní mohou být doma společně s matkou dítěte, pokud chtějí. Zbylých 36 dnů (případně
celých 54 dnů) může otec vyčerpat až poté, co se matka vrátí do práce. Otcovskou
dovolenou je třeba vyčerpat do dvou let od narození dítěte, jinak propadá.
… Matky během prvních 56 dní mateřské pobírají 90 % platu a maximálně 53
072 eur ročně. Avšak poté dávky klesají na stejnou úroveň, jakou stát garantuje
otcům.“22
Polsko
V silně katolickém Polsku převažuje u veřejnosti názor, že pracovní a rodinný
život skloubit nejde a žena si musí vybrat mezi zaměstnáním a péčí o rodinu. Žena,
která by chtěla dát svoje dítě ve třech měsících do jeslí (obvyklé v některých západních
zemích), se setká s odsouzením.

20
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Uvedené příklady ukazují, že přístup ke slaďování pracovního a rodinného
života je v zemích Evropské unie značně rozlišný a významnou roli zde hrají tradice.
Řešení určitě není nahnat všechny děti ve třech měsících do jeslí, ale jako smysluplnější
se jeví iniciativy jako je širší zapojení mužů do péče o dítě, zapojení zaměstnavatelů
a využívání flexibilních forem práce včetně práce z domu a především respektování
individuální volby rodin. Důvodem pro vstup žen na pracovní trh a umístění dítěte do
péče předškolních zařízení by v žádném případě nemělo být, že „s jedním platem se
nedá vyjít“. „Rodičovská totiž v naší společnosti není vnímána jako universální nárok
rodičů a dětí na čas na péči, ale spíše jako osobní překážka výkonu v zaměstnání
a určitý ústupek a štědrost ze strany státu směrem k rodičům“.23 Zaměstnavatelé jsou,
a to i ze strany žen, považováni za ty, co tímto trpí. Ve vyspělých západních zemích
uplatňovaná politika společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility),
která přináší nesporné konkurenční výhody, tento pohled mění a zejména velké
nadnárodní firmy vytvářejí prostředí přátelské rodinám a především ženám. V řadě
evropských zemí probíhají projekty zaměřené na vytváření rovných šancí pro ženy
i muže.

2.3 Slaďování profesního a pracovního života v České republice
Řešení otázky sladění profesního a rodinného života se v České republice
poněkud opozdilo ve srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy a systematická
pozornost je problému věnována až po našem vstupu do Evropské unie. V evropském
srovnání patřila česká společnost v roce 2002, spolu se společností západoněmeckou,
španělskou a rakouskou k těm, které vykazovaly nejsilnější konflikt mezi výdělečnou
činností žen a péčí o předškolní děti (Hašková, 2007 in Křížková, 2011)24.
V devadesátých letech bylo odmítnuto vše, co souviselo s předchozím režimem, včetně
zapojení žen do pracovního procesu a relativně dobře fungující sítě jeslí a mateřských
škol a prosadil se názor, že dítěti je nejlépe v péči matky. Rodičovský příspěvek byl pro
pečující rodiče prodloužen až do 4 let věku dítěte a stát zároveň přestal jesle finančně
podporovat. Většina z nich rychle zanikla, rovněž počet mateřských škol poklesl. Přesto
byly ale nadále dotovány z rozpočtu MŠMT a byly cenově dosažitelné pro všechny
vrstvy populace. „K poklesu počtu mateřských škol tak docházelo v průběhu 90. let 20.
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století zejména v souvislosti s poklesem porodnosti.“25 Řada žen odložila těhotenství do
pozdějšího věku a na prahu nového tisíciletí se v důsledku toho začal projevovat
nedostatek mateřských škol. Jak již bylo řečeno, rodičovský příspěvek byl prodloužen
pro celodenně pečujícího rodiče do čtyř let věku dítěte, rodičovská dovolená však ze tří
na čtyři roky prodloužena nebyla. Tato politika vedla k tomu, že se zvýšil počet let,
které strávily matky doma s každým dítětem. Zatímco v osmdesátých letech se matky
vracely do zaměstnání mezi 1. a 3. rokem dítěte, v devadesátých letech nastupovaly až
krátce před dosažením 3 roku dítěte (aby mohly získat původní pracovní místo). Téměř
30% matek zůstávalo doma déle než 3 roky (Hašková 2007)26. V roce 2004 se změnily
podmínky pobírání rodičovského příspěvku a matka směla pobírat rodičovský příspěvek
a zároveň vykonávat pracovní činnost. Nesměla však využít veřejných zařízení péče
o dítě (jeslí či mateřských škol) a musela si zajistit péči soukromou. Jejich ceny se však
pohybovaly na takové úrovni, že si je mohly dovolit pouze rodiny s vysokými příjmy.
Nedostupnost zařízení pro nejmenší děti a přetrvávající stereotypy, že rodičovskou
dovolenou čerpá většinou matka, vedou k znevýhodněné pozici žen na trhu práce,
kterou se daří zlepšovat velmi pomalu. Na situaci příliš nezměnila ani rozvinutá
antidiskriminační politika EU, která (mimo jiné) prosazuje stejnou odměnu za stejnou
práci u mužů i žen. Zatímco ve vyspělých zemích západní Evropy se rozdíly
v odměňování blíží k nule, v České republice tento typ diskriminace představuje
významný problém.27 Nezměnitelným faktem je, že životní dráha většiny žen je spojena
s těhotenstvím, porodem a výchovou dětí. „Nicméně to, jak dlouho ženy v dané
společnosti zůstávají doma s dítětem, zda jsou s ním na mateřské a rodičovské jen ony
anebo i otec, je úzce svázáno nejen s nastavením opatření sociální a rodinné politiky
a politiky zaměstnanosti, ale také s pojetím dětství, mateřství, otcovství a rodičovství
v dané společnosti28 Návrat do práce po narození dítěte je věcí svobodné volby ženy
a pro většinu žen neprobíhá bezproblémově. V našem kulturním okruhu stále převládá
spojení ženy a mateřské péče o dítě. Psychologové však dávno doložili, že mateřskou
péči může vykonávat i jiná milující osoba včetně otce. Postmoderní uvažování však
klade důraz na svobodnou volbu ženy, která nemusí podléhat sociálním tlakům

25
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KŘÍŽKOVÁ, Alena. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2011. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-054-4.
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a zavedeným stereotypům chování. Britská socioložka Catherine Hakim v duchu této
optiky rozlišuje tři skupiny žen:
1) Ženy zaměřené na práci (work- centred), pro které je práce a kariéra v jejich životě
určující, práci pak podřizují rodinu i svůj osobní život. Najdeme je mezi vědkyněmi,
umělkyněmi ale i podnikatelkami, lékařkami, právničkami, učitelkami atd.
2) Ženy v domácnosti (homemakers), které jsou orientovány na rodinu, pro něž je
naopak prioritní rodina a které svoji existenci spojují se zabezpečením jejího chodu. Za
zmínku stojí, že se nejedná pouze o prosté ženy, ale i ženy, které často stály po boku
vynikajících osobností a stály v pozadí jejich úspěchu.
3) Ženy adaptivní, které tvoří nejpočetnější skupinu. Jedná se o ženy, které svoje
chování přizpůsobují situaci a své preference v průběhu života mění podle potřeby
a podle toho, co považují za důležité.29 Jsou to např. ženy, které sice preferují mateřství,
ale to jim nebrání, aby pracovaly z domu, či na částečný pracovní úvazek.
Přestože tato teorie vyvolala mnoho polemik zejména mezi zastánci genderové
rovnosti, neboť připouští, že existují ženy, které po genderové rovnosti netouží, může
sehrát roli určité inspirace při tvorbě koncepcí sladění profesního a rodinného života.
Pro mnoho žen situace „být doma s dětmi“ znamená příležitost organizovat si čas po
svém, i když s ohledem na potřeby dítěte a mateřství je to pro ně alternativa
k neoblíbené placené práci. Mohou během ní získat nové kompetence a vrátit se
k výdělečné činnosti třeba i v jiném oboru. Proto v rámci sladění profesního a rodinného
života se ukazuje jako efektivní umožnit ženám příležitost k dalšímu vzdělávání. Jako
jeden z mnoha příkladů podobných projektů

v zahraničí lze uvést

aktivity

Poradenského/ komunitního centra v italském městě Prado. „Konkrétně se jednalo o:
školku – hlídání dětí v atypických hodinách, včetně programu pro školní děti;
kurzy:


pro začínající podnikatele/podnikatelky



výpočetní techniky,



využívání internetu



managementu znalostí,

29
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jazykové kurzy (zejména španělštiny)“.30

2.4 Podmínky pro sladění profesního a rodinného života v České
republice
Přestože v České republice existuje řada iniciativ prosazujících genderovou
rovnost, přetrvává tradiční model, že otec pracuje a matka zůstává doma s dětmi do tří
let, než nastoupí do mateřské školy. Teprve v posledních letech se začíná dostávat
pozornosti problematice slaďování pracovního a rodinného života a ve veřejném
i soukromém sektoru se hledají nástroje, které by umožnily efektivní kombinaci
podstatných složek života každého jedince.
V duchu tradic je tato problematika stále ještě nejčastěji považována za problém
žen. Konečným cílem ovšem je, aby ženy a muži rovnoměrně sdíleli péči o rodinu
a flexibilně kombinovali rodinný a pracovní život. Některé, zejména velké nadnárodní
firmy si uvědomují, že pokud vyjdou ženám vstříc, např. úpravou pracovní doby,
přispějí k jejich pracovní spokojenosti, která se odrazí v jejich výkonu, loajalitě
a angažovanosti. Rovněž ze strany vlády České republiky se v posledních letech zvyšuje
pozornost věnovaná problematice slaďováni pracovního a rodinného života a při Radě
vlády pro rovnost mužů a žen pracuje Výbor pro sladění pracovního, soukromého
a rodinného života. V Koncepci rodinné politiky schválené v září 2017 nalezneme body
vztahujícím se k této problematice, včetně toho, že zdůrazňuje rovnost mužů a žen. Za
klíčové principy rodinné politiky jsou považovány možnost volby, blaho dítěte
a posilování mezigenerační solidarity. Cíle rodinné politiky jsou definovány
následovně:
1) „společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské
tlaky mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají požívat zvláštní
zákonné ochrany a mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat
autonomii rodiny;
2) vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin
a výchovu dětí. Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny

30

Český svaz žen. Zkušenosti, náměty a inspirace z projektů IS EQUAL. Edice na pomoc ženám. Sešit č.
10 Praha: Český svaz žen, 2006, s. 11
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a služby péče o děti i seniory či jiné závislé osoby a umožnit tak rodinám získat dostatek
volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů;
3) rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost- zejména
neúplným rodinám, rodinám se členem zdravotně postiženým, rodinám se třemi a více
dětmi a dalším rodinám nejvíce ohroženým relativní i absolutní chudobou. Mají být
přijímána cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělání a uplatnění členů
těchto rodin na trhu práce i ve společnosti;
4) posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství,
vzájemná péče a hodnoty lásky a úcta a podpora významu rodiny ve společnosti;
5) vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím
navrhovaných opatření v této koncepci vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva“31
Ještě před přijetím výše uvedené koncepce byla přijata některá legislativní
opatření, která slouží ke sladění pracovního a rodinného života. Konkrétně se jednalo o:
zákon č. 247/2014, o poskytování služby péče v dětské skupině (na podporu dětských
skupin byly poskytnuty prostředky z Evropského sociálního fondu ve výši 1,6 mld.
v rámci výzev 36+36 (2015) a 132(2017);
Novela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (garance míst pro dvouleté děti od roku 2020);
Systémový projekt Mikrojesle
pilotní ověření nové služby péče o děti, pro děti od čtyř měsíců do čtyř let, maximálně 4
děti na jednu pečující osobu (68 nových mikrojeslí);
Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (otcovská poporodní, tj.
týden volna pro otce v šestinedělí a dávka ve výši 70% denního vyměřovacího základu)
Zároveň byl zaveden systémový projekt Sladění pracovního a rodinného života
na úrovni krajů a obcí a systémový projekt 22% k rovnosti (odrážel skutečnost, že rozdíl
mezi finančním ohodnocením žen a mužů v České republice činí 22%, což představuje
cca. 7 000 tisíc Kč měsíčně).
Musíme připomenout, že na slaďování pracovního a rodinného života pamatuje
i Zákoník práce, který ukládá zaměstnavateli umožnit rodičům pečujícím o děti do 15
let pracovat na zkrácený pracovní úvazek, či přihlížení k potřebám pečujících rodičů při
31

Koncepce rodinné politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. [online], [cit. 04. 04. 2018].
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zařazování do směn (§ 241), ovšem pouze pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
Moderní management však považuje slaďování pracovního a rodinného života za
součást řízení lidských zdrojů a předpoklad spokojenosti zaměstnanců.
Jak si ukážeme později v analytické části, v České republice existuje příslušná
legislativa, která umožňuje zaměstnavatelům zavést konkrétní opatření ve prospěch
sladění pracovního a rodinného života. Otázku sladění rodinného a pracovního života
však nelze zjednodušovat pouze na to, že ženy malých dětí mohou chodit do práce.
Některé genderové studie vidí rovnoprávnost žen a mužů v tom, že existují jesle, kam
mohou matky dát děti od třech měsíců. Naproti tomu křesťanské rodiny ctí tradiční
pojetí role muže a ženy a ženy chtějí zůstat s dětmi doma co nejdéle. Jsou také rodiny,
kde matky zůstávají doma, aby mohly svoje děti soukromě vzdělávat. Zatímco první
skupina potřebuje vytvořit podmínky, aby měla zajištěnu péči o dítě, druhá skupina
potřebuje vytvořit podmínky, aby neztratila svoji kvalifikaci a mohla se v budoucnu na
pracovní trh vrátit. Je namístě, že výše uvedená koncepce rodinné politiky deklaruje jak
možnost volby, tak ohled na blaho dítěte.
V roce 1991 podepsala tehdejší Česko-slovenská federativní republika Úmluvu
o právech dítěte a po rozpadu federace se k ní přihlásila i nově vzniklá Česká
republika. Úmluva zavazuje zúčastněné státy dodržovat práva dětí zapracovaná do 54
článků úmluvy. Nechceme citovat jednotlivé články úmluvy, ale uvádíme alespoň
premise, ze kterých vychází.32
„Dětství má nárok na zvláštní péči a proto rodina jako základní jednotka společnosti
a přirozené prostředí pro růst a blaho svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na
potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve
společnosti.
V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném
prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.
Dítě musí být připraveno žít ve společnosti vlastním životem a vychováno v duchu
ideálů vyhlášených v Chartě SN a to zejména v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti,
svobody, rovnosti a solidarity.

32

Úmluva o právech dítěte je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální
a kulturní práva dětí. Byla přijata valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a ratifikovalo ji 193
států.

22

Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať
uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo
zákonodárnými orgány“.33
Přijetí úmluvy o právech dítěte bylo velmi pokrokovým opatřením a na jejím
základě se formuje jak legislativa, tak národní rodinné politiky včetně národní rodinné
politiky České republiky. Rovněž Listina základních práv a svobod, která je součástí
Ústavy České republiky věnuje v článku 32 pozornost dětem a rodině tak, že dává
rodinu a rodičovství pod ochranu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní péči.34
Podrobněji se o tom zmíníme v analytické části práce.
V posledních letech Česká republika ustupuje od „ideálu mateřství na plný
úvazek“ a snaží se vytvořit pro ženy alternativní možnosti péče o malé dítě a umožnit
jim dřívější návrat do zaměstnání (před třetím rokem věku dítěte). Jedním
z diskutabilních opatření bylo, že veřejné mateřské školy mají od roku 2020 povinnost
přijímat děti od dvou let. Školský zákon umožňuje přijímání dvouletých dětí do
mateřských škol od roku 2005, ale v roce 2016 byla přijata novela, že od roku 2020
budou mít právo na školku všichni rodiče dvouletých dětí.

35

To podnítilo diskuse

o vhodnosti umísťování dvouletých dětí do mateřských škol, ve kterých se setkáme
s protichůdnými názory. Jedním ze zastánců názoru, že dvouleté děti do mateřské školy
nepatří, je významný český psycholog Václav Mertin. Na konferenci „Budoucnost
předškolního vzdělávání“ k tomu řekl:

„Rodinné prostředí poskytuje něco

charakteristického, co instituce nenahradí. Pokud už rodiče musí dítě do školky dát,
neměli by ho tam nechávat celý den“. Podle něj zřejmé sociální důvody, které vedou
rodiny k tomu, dávat dítě do školky, nejsou z pedagogicko- psychologického hlediska
přijatelné. „My bychom měli investovat do rodiny a místo toho zkoušíme hledat řešení
v instituci. Těžko si přitom myslet, že odborníci nahradí dvouletému dítěti maminku
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a tatínka“. Mertin doporučuje, aby, pokud je to nezbytné, ponechávali rodiče dvouleté
děti ve školce maximálně 4 hodiny.36
Zejména menší mateřské školy, které nemají speciální třídu pro dvouleté děti,
mají s přítomností dvouletých dětí organizační problémy. Nejde jen o to, že se některé
musí přebalovat, ale o to, že vyžadují individuální přístup, často komunikují neverbálně
a nesmí se k něčemu nutit. To vše musí učitelky absolvovat na úkor vzdělávání tříletých
dětí. Ministerstvo školství připouští zavedení pozice chůvy (tam, kde jsou alespoň dvě
dvouleté děti), ale lze se domnívat, že se tato pracovní pozice budě těžko obsazovat. Na
druhé straně existuje názor, že účelnější, než zařazování dvouletých dětí do mateřských
škol, by bylo obnovení jeslí v inovované podobě jako mikrojeslí (maximálně čtyři děti
na jednu pečující osobu ve věku od čtyř měsíců do čtyř let).
Pominout nelze ovšem fakt, že v současné době je mezi českými vysokoškoláky
větší počet žen než mužů a že řada z nich nechce přerušit pracovní kariéru kvůli
mateřství, ale zároveň chtějí svým rodičovským povinnostem dostát. Řešením je pro ně
práce z domu, flexibilní pracovní doba či práce na zkrácený pracovní úvazek. Všemi
těmito formami zaměstnávání se budeme podrobně zabývat v dalším textu. Považujeme
za podstatné zdůraznit, že rodiče si mohou role vyměnit a alternativními formami
zaměstnání může pracovat i otec dítěte, zatímco matka pracuje na běžný, tj. neflexibilní
plný úvazek, případně mohou flexibilní formy práce využívat oba. Zatímco v období
socialismu absolvovaly ženy narození prvního dítěte zpravidla na začátku pracovní
kariéry, dnes řada žen mateřství odkládá na dobu pozdější, tedy do doby, kdy již mají
pracovní kariéru „rozjetou“. Moudrý zaměstnavatel si takovýchto zaměstnankyň váží
a umožní jim sladit mateřství a práci, jednou z dalších možností (kromě již uvedených)
je sdílený pracovní úvazek, o kterém se zmíníme později. V praxi se ovšem české ženy
setkávají se skutečností, že předpokládané nebo realizované mateřství je ze strany
zaměstnavatelů vnímáno jako negativní faktor. „Otázky po rodinné situaci, počtu dětí
a zajištění hlídání jsou zcela běžnou součástí přijímacích pohovorů se ženami
a nezřídka jsou i určitým sítem pro připuštění k přijímacímu pohovoru“37 Obvyklé je,
36

Dvouleté děti do mateřské školky nepatří. [online], [cit. 04. 04. 2018]. Dostupné z:
https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/dvoulete-deti-do-materské-skolky-nepatri-varujepsycholog_431983html
37
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2011. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-054-4, s. 217
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že když zaměstnavatel rozhoduje o povýšení mezi dvěma mladými stejně kvalitními
zaměstnanci - mužem a ženou - rozhodne se spíše pro muže, protože žena „stejně
odejde na mateřskou“. Jak ukážeme v další kapitole, faktická legislativní ochrana rodičů
je formální a dosti slabá a vstřícný postoj zaměstnavatele ke sladění pracovního
a rodinného života zaměstnanců je záležitostí jejich sociální odpovědnosti. Bohužel,
dlouhá rodičovská, která je bezpochyby významným prvkem sociálního státu, je řadou
zaměstnavatelů vnímána jako osobní překážka k výkonu zaměstnání, ne jako
universální nárok rodičů a dětí. Český systém sociální a rodinné politiky se neustále
mění, je složitý a jednotlivá (i správná) opatření nejsou dostatečně provázána a uvedena
do praxe. Důsledkem je neinformovanost jak žen či obou rodičů, tak jejich
zaměstnavatelů a nevyužití všech daných možností jak sladit práci a rodičovství.

V září 2017 schválila vláda České republiky již dříve zmíněnou Koncepci
rodinné politiky, která inovovala hlavní směry podpory rodin v České republice a za
jeden z hlavních úkolů považuje slaďování pracovního a rodinného života. Ještě
předtím, v lednu 2017 byl zahájen projekt Slaďování rodinného a profesního života na
krajích, který prostřednictvím krajských koordinátorů, přenosu zkušeností a odborného
poradenství, přenáší tuto problematiku na úroveň samospráv. Ministerstvo práce
a sociálních věcí každoročně poskytuje dotace pro samosprávy a neziskový sektor na
podporu rodiny, včetně slaďování pracovního a rodinného života.
Z hlediska genderu koncepce konstatovala, že přetrvávají rozdíly v odměňování
žen a mužů (ve prospěch mužů), a že řada žen je nespokojena se svojí životní drahou.
České ženy stráví s dětmi relativně dlouhou dobu doma a podle koncepce „po ukončení
rodičovské dovolené začínají ženy často v budování kariéry znovu od úplného začátku,
a navíc i potom čelí pokračujícím obtížím se slaďováním rodinného a pracovního života
a především diskriminaci spojené s očekáváním jejich společenské role primárního
rodiče“38.

38

Koncepce rodinné politiky, MPSV, 2017. [online], [cit. 04. 04. 2018].
Dostupné z: https://mpsv.cz/fies/clanky/31898
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Určitým paradoxem je, že ačkoli je v České republice zaměstnanost žen s dětmi
nad jedenáct let nejvyšší v Evropské unii, míra zaměstnanosti žen s malými dětmi je na
evropském minimu. Jako hlavní důvod tohoto stavu uvádí koncepce především
nedostatek kvalitních flexibilních úvazků (zkrácených pracovních úvazků, sdílených
pracovních míst, pružné pracovní doby, práce z domova apod.).
Lze předpokládat, že současná situace na trhu práce, spojená s velkým
nedostatkem pracovních sil, bude nutit podniky využít potenciál lidského kapitálu
představovaný matkami, zejména matkami předškolních dětí, a tím pádem hledat cesty,
jak jim nastavit podmínky pro sladění pracovního a rodinného života. Jedná se jak
o zajištění pečovatelských zařízení pro předškolní děti, tak (a to zejména) o tvorbu
flexibilních pracovních úvazků. Skutečností je, že vytváření podmínek pro slaďování
pracovního a rodinného života je záležitostí sociální politiky velkých podniků (hlásících
se k sociální odpovědnosti) a v malých a středních podnicích je problematické
a podniky neochotu k flexibilním úvazkům zdůvodňují provozními důvody, jak jim
ostatně umožňuje Zákoník práce. Česká pracovní legislativa (jak budeme analyzovat
v kapitole 3) vytváření flexibilních pracovních úvazků sice umožňuje, ale nijak výrazně
je nepodporuje a za jejich nevytváření neukládá ani žádné sankce. Např. neexistuje
zákonný nárok na částečný pracovní úvazek a to ani v mimořádných životních situacích.
Navíc pracující na částečný úvazek nejsou nijak zákonně chráněni, aby nebyli
diskriminováni na úkor pracovníků na úvazek plný (z hlediska finančního ohodnocení,
vzdělávání, kariérního postupu, pracovních benefitů atd.). Zákon rovněž nezaručuje
možnost návratu na plný úvazek. Za účinný nástroj pro slaďování pracovního
a rodinného života lze považovat i další flexibilní pracovní režimy, které jsou na českém
pracovním trhu zatím využívány poměrně málo. Jedná se především o pružnou pracovní
dobu, která, pokud je vhodně nastavena u obou rodičů, může umožnit efektivní péči
o dítě, ale i dosud nedoceněnou možnost práce z domova.
Za synonymum fungování pracovních trhů v rámci EU je považována
tzv. flexijistota (flexicurity), která zajišťuje genderovou rovnost. Podle Evropské
komise (2007) se jedná o konsensus mezi čtyřmi základními komponenty: flexibilní
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a důvěryhodné pracovní smlouvy, komplexní strategie celoživotního vzdělávání,
efektivní nástroje aktivní politiky trhu práce a moderní systém sociálního zabezpečení. 39

39

FORMÁNKOVÁ. Lenka. DUDKOVÁ, Radka, VOHLÍDALOVÁ, Marta. Bariéry a možnosti využití
flexibilních forem práce v ĆR z komparativní perspektivy. Sociologický ústav, 2011. [online], [cit. 05. 0.4.
2018]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi-prace- pdf.

27

3 LEGISLATIVA PRO UMOŽNĚNÍ SLADĚNÍ
PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
V následujícím textu si ujasníme, jak problematiku sladění pracovního
a rodinného života ovlivňuje české rodinné právo, pracovní právo a právo sociálního
zabezpečení.

3.1 Rodinné právo v ČR a práva dítěte
Právní postavení rodiny v ČR vychází ze tří základních skutečností, kterými
jsou:


blaho dítěte,



rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,



manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.

Základním dokumentem pro oblast rodinného práva je občanský zákoník (konkrétně
v ustanoveních §§ 655-975), který upravuje:
manželství (§§ 655-770);
příbuzenství a švagrovství (§§ 771-927);
poručenství a jiné formy péče o dítě (§§ 928-975).
Z důvodu inkorporace zákonné úpravy rodinného práva do občanského zákoníku
byl s platností od 1. ledna 2014 zrušen Zákon o rodině, platný a účinný v letech 19632013, a obsahující řadu novelizací.
3.1.1 Manželství
Manželství je definováno jako: „trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem,
který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova
dětí a vzájemná podpora a pomoc“ (§655 OZ). Zákon podrobně upravuje podmínky pro
uzavření manželství, způsob uzavření manželství, neplatnost manželství atd. K tématu
naší práce se vztahují především §§ 687- 690 postulující:
„(1) Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
(2) Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni,
vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství,
vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti (§ 687 OZ)
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Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu
svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních
a podobných činnostech (§688).
Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních a podobných činností brát zřetel na
zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti
a které žije spolu s manžely v rodinné domácnosti, a popřípadě dalších členů rodiny (§
689).
Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle
svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň
všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný
význam jako osobní péče o rodinu a její členy (§ 690)“.40
Obsáhlou pozornost věnuje OZ majetkovým otázkám, právům rozvedených manželů
a dalším otázkám, jimiž se v této práci nebudeme zabývat. Za podstatné ovšem
považujeme, zmínit se o tom, jak OZ vymezuje vztah rodiče a dítěte, a to zejména jak
pojímá rodičovskou odpovědnost.
„(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných
povinností a práv se nemohou vzdát, učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.
(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu
dítěte (§855).
Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní
povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti (§856).
(1)Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. (§ 875).
(2) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“ (§ 876).41
3.1.2 Práva dítěte
Občanský zákoník nedefinuje pojem rodina, přestože se komplexně zabývá
rodinným právem a používá pojmy jako rodinná domácnost, rodinné společenství či
rodinný závod. Ani v odborné literatuře definici pojmu rodina nenajdeme, musíme si
40
41

Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 687- 690
Tamtéž, §855-876
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tedy představu o tom, jak právo vnímá pojem „rodiny“, udělat z definice rodinného
práva. „Rodinným právem se rozumí soubor právních norem, které upravují zejména
právní stav příbuzných osob, jakož i manželů a osob sešvagřených, a dále pak
povinnosti a práva uvedených osob navzájem, a také vzájemné povinnosti a vzájemná
práva osob, které nahrazují péči rodičů a dětí svěřených do jejich péče.“42
V občanském zákoníku není upraveno registrované partnerství, (upravuje je samostatný
zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že v České
republice stále převládá tradiční model, kdy žena zůstává s malým dítětem doma a muž
odchází za prací a je živitelem rodiny, je diskutabilní § 689 (ohled na zájem rodiny,
druhého manžela a dítěte) a vůči ženám může působit diskriminačně. Větší důraz než
dřívější zákon o rodině klade ovšem na práva dětí, především ohled na jejich názor.
V této souvislosti musíme zmínit ještě další důležitý zákon a to Zákon o sociálně
právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
Podle tohoto zákona se sociálně právní ochranou rozumí:
a) ochrana práva dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale
nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
Zákon zřizuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a sociálně-právní orgány
ochrany dětí, jimiž jsou:
a) krajské úřady
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností
c) obecní úřady
d) ministerstvo
e) Úřad
f) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město
Prahu
Sociálně-právní ochranu dětí dále zajišťují:
a) obce v samostatné působnosti
42

ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý:
Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 21, ISBN 978-80-7478-937-3
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b) kraje v samostatné působnosti
c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí
d) další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní ochrany
pověřeny43
Filosofií daného zákona je zájem a blaho dítěte. Zákon vymezuje okruhy dětí,
kterým náleží sociálně právní ochrana, a to jak ve vztahu k rodičům či jiným fyzickým
osobám, kterým jsou děti svěřeny, tak ve vztahu k problémovým dětem.

3.2 Pracovní právo
Těhotenství, mateřství a rodičovství jsou předmětem ochrany ze strany pracovního
práva i práva sociálního zabezpečení. V oblasti pracovního práva je základním
dokumentem Zákoník práce. České pracovní právo je založeno na těchto zásadách:


„co není zakázáno, je dovoleno,



zásada ochrany zaměstnance,



zásada vztahu dobrovolnosti,



zásada zákazu přímé a nepřímé diskriminace zaměstnance, z důvodu pohlaví,
sexuální orientace, rasy, etnického původu, barvy pleti, občanství, jazyka, věku,
náboženství, majetku, politického smýšlení, členství v politické straně, členství
v odborové organizaci, mateřství, smýšlení“.44

Právní normy pracovního práva tvoří celá řada předpisů jako směrnice Rady EU
a směrnice Evropského parlamentu, Listina základních práv a svobod, zákon
o zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon
o platu, interní předpisy zaměstnavatelů. Pracovní právo osob samostatně výdělečně
činných se řídí zákonem o živnosti a pracovní právo zaměstnanců ve služebním poměru
zákonem o státní službě.45

43

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

44

KÁŇA, Pavel. Maturujeme z práva: vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva
Evropské unie pro střední školy: okruhy problémů a témata k maturitní zkoušce na střední škole. Ostrava:
Montanex, 2012. ISBN 978-80-7225-369-2, s. 209
45
Zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě.

31

3.2.1 Právní ochrana těhotné
Samo těhotenství není považováno za důvod pracovní neschopnosti. Diskriminaci
z důvodu těhotenství považuje zákoník práce za diskriminaci z důvodu pohlaví (§ 16
ZP). Důvodem k pracovní neschopnosti se těhotenství stává ve výjimečných případech,
zejména když se jedná o rizikové těhotenství, patologické těhotenství či těhotnou
s chronickou chorobou, kterou by těhotenství mohlo zhoršit. V zaměstnání požívá
těhotná žena právní ochranu, která spočívá v tom, že:


těhotná nesmí dostat výpověď (pokud nespáchala trestný čin či hrubě neporušila
pracovní povinnosti), (§ 53 ZP)



těhotná nesmí vykonávat práci, která je těhotným zakázána či dle lékařského
posudku ohrožuje její těhotenství (§41 ZP)



těhotná nesmí pracovat přesčas. Těhotná pracující na směny, má nárok (pokud
o to požádá) pracovat pouze v denních službách (§ 41 ZP)



těhotná nesmí být vyslána na služební cestu mimo místa bydliště a pracoviště,
pokud k tomu nedá souhlas. Konat práci jinde může jen v případě, když o to
sama požádá (§42, §43)

Pokud je těhotná přeřazena na jinou práci, kde pobírá nižší plat, má nárok na
tzv. vyrovnávací příspěvek, kterým je jí (formou dávky nemocenského pojištění)
dorovnáván rozdíl od jejího průměrného platu (§ 139 ZP).46 Vyhláška č. 180, ze dne 9.
července 2015, vymezuje práce, které jsou zakázány těhotným ženám, protože by mohly
ohrozit jak ženu, tak plod. Jedná se např. o práci s těžkými břemeny, práci
s chemickými látkami, práci v prostředí se zvýšeným atmosférickým tlakem apod.47
Mateřskou dovolenou nastupuje žena šest až osm týdnů před porodem a začíná
pobírat peněžitou pomoc v mateřství – dále též jen „mateřská dovolená“. O konkrétním
datu nástupu na „mateřskou dovolenou“ rozhoduje žena (formulář k žádosti
o mateřskou dovolenou jí předává ošetřující gynekolog). „Mateřská dovolená“ je

46

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

47

Vyhláška 180 ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po
porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za
nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích)
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hrazena z nemocenského pojištění a jedná se o dávku s oficiálním označením peněžitá
pomoc v mateřství.
3.2.2 Právní ochrana mateřství
Zákoník práce obecně poskytuje ochranu rodičům pečujícím o nezletilé děti,
zejména matkám, a to:
V době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo
zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, platí zákaz výpovědi (§53 ZP, § 55ZP).
Zákoník práce dává zaměstnavateli možnost pružného rozvržení pracovní doby (§85
ZP) a kratší pracovní dobu‚ §87 ZP).
V oblasti bezpečnosti práce ukládá ZP zaměstnavatelům „jestliže při práci
přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky,
informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí,
a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit
s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit
potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají rizika fyzické a psychické únavy
a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou
dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte... Zaměstnavatel je
povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním které kojí, a zaměstnankyním–
matkám do konce devátého měsíce po porodu, přizpůsobit na pracovišti prostory pro
jejich odpočinek“ (§103 ZP).
Zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnance po dobu mateřské nebo
rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena
domácnosti podle §39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší 10
let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy
se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření
u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní
dobu zaměstnance a proto nemůže o dítě pečovat“ (§ 191 ZP). 48
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3.2.3 Mateřská dovolená
Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, při dvou a více dětech 38 týdnů. Žena ji
nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným porodem a nemůže
skončit dříve než 6 týdnů ode dne porodu (§ 195 ZP).
3.2.4 Rodičovská dovolená
Rodičovská dovolená je poskytována na žádost zaměstnankyně nebo
zaměstnance a zaměstnavatel je povinen ji poskytnout. „Rodičovská dovolená přísluší
matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu
o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let“ (§196 ZP).
„Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni
čerpat současně“ (§198 ZP). „Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí
dovolené tak, aby navazovala bezprostředně po skončení mateřské dovolené
a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně
na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět (§ 217
ZP).49
Zákoník práce samostatně upravuje pracovní podmínky zaměstnankyň a jsou jim
přímo zakázány práce ohrožující mateřství (Vyhláška MPSV stanoví práce, které jsou
zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a matkám do konce
devátého měsíce po porodu) a dále práce pro které nejsou podle lékařského posudku
zdravotně způsobilé (§238 ZP).
3.2.5 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek, zaměstnanců
pečujících o dítě a jiné fyzické osoby
Pokud výše uvedené zaměstnankyně nemohou vykonávat zakázané práce, nebo
práce, které podle lékařského posudku ohrožují jejich zdraví, je zaměstnavatel povinen
je převést dočasně na jinou práci pro ně vhodnou, při níž může dosahovat stejného
výdělku jako na dosavadní práci nebo jim poskytnou vyrovnávací příspěvek. Pokud tyto
ženy pracují v noci a požádají o denní směny, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti
vyhovět (§ 239 ZP).
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Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku
8 let smějí být vysíláni na služební cesty jen se svým souhlasem, u osamělých rodičů se
věková hranice dítěte zvyšuje na 15 let (§240 ZP). Těhotným je zakázána práce přesčas
a rodičům pečujícím o dítě mladší 1 roku nesmí být nařízena práce přesčas (§241 ZP).
„Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též
k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti“ (§ 241 ZP). Pokud
zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 5 let, těhotná zaměstnankyně,
nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu podle
zvláštního právního předpisu považovanou za osobu závislou na pomoci jiné osoby (od
středně těžké závislosti) o kratší pracovní dobu, nebo jinou vhodnou úpravu stanovené
týdenní pracovní doby „je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu
vážené provozní důvody“ (§241 ZP).
Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnou kromě
přestávek v práci, zvláštní přestávky ke kojení, které se započítávají do pracovní doby
a poskytují se do jednoho roku věku dítěte (§ 242 ZP).50
3.3 Právo sociálního zabezpečení
Právo sociálního zabezpečení má za cíl zajistit každému člověku důstojný život.
Občanům garantuje právo:


na životní úroveň, která zajišťuje zdraví a blahobyt člověka i jeho rodiny, na
výživu, ošacení, byt, zdravotní péči, nezbytné zabezpečení v nezaměstnanosti,
v nemoci a ve stáří,



na práci a uspokojivé pracovní podmínky,



na rodinu, rodičovství, mateřství, na sociální zabezpečení.51

Právo sociálního zabezpečení je zajišťováno prostřednictvím:
sociálního pojištění, které zahrnuje zdravotní pojištění, nemocenské pojištění
a důchodové pojištění.
50
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státní podpory zahrnující státní sociální podporu, pomoc rodinám a sociální pomoc
v hmotné nouzi;
sociálního zabezpečení zahrnujícího zabezpečení v nezaměstnanosti, zabezpečení při
pracovních úrazech a nemocech z povolání, sociální zabezpečení osob zdravotně
postižených, sociální služby, pěstounskou péči.
Stát zajišťuje správu sociálního zabezpečení prostřednictvím Ministerstva práce
a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky,
jeho krajských poboček a jejich kontaktních pracovišť. Nemocenské pojištění vyplácí
dávky pouze osobám výdělečně činným. Pokrývá peněžité dávky jako je: nemocenská,
peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
otcovská poporodní péče.
3.3.1 Dávky sociálního pojištění
A) Peněžitá pomoc v mateřství
Peněžitá pomoc v mateřství, obecně označovaná též jako „mateřská dovolená“,
je peněžitou dávkou vyplácenou ze systému nemocenského pojištění. „Peněžitá pomoc
v mateřství náleží při splnění stanovených podmínek jak pojištěnce (pojištěnci) v době
pokročilého těhotenství a po porodu v souvislosti s péčí o narozené dítě a také osobám
(ženy i muži), které převzaly dítě do péče.“52 Peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává
z denního vyměřovacího základu, který se stanoveným způsobem redukuje a snižuje na
70%. U jednoho dítěte se poskytuje 196 dní, u dvou a více dětí pak 259 dní. Maximální
výše peněžité pomoci v mateřství činí 36 750,- Kč měsíčně.
Pokud se tak rodiče dohodnou (písemně), může peněžitou pomoc v mateřství pobírat
místo matky otec dítěte. V péči o dítě se mohou rodiče i střídat (od sedmého týdne).
Ženy, které nebyly před porodem zaměstnány a byly vedeny na Úřadu práce, dostanou
ihned po porodu rodičovský příspěvek v maximální výši 7 600,- Kč měsíčně, protože
peněžitá pomoc v mateřství je, stejně jako ostatní dávky vyplácené ze systému
nemocenského

pojištění,

vyplácena

pouze

osobám

ekonomicky

aktivním.

Zaměstnankyně však nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství za dobu, po
kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně
vykonává samostatnou výdělečnou činnost.53
52
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Velmi přehledně nám podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství shrnuje ve své
publikaci prof. Štangová. „Pojištěnka má nárok na peněžitou pomoc v mateřství,
jestliže:


porodila nebo převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči mateřskou,



je účastna nemocenského pojištění v posledních dvou letech před porodem
alespoň 270 dní, nebo jí trvá ochranná lhůta počátkem šestého týdne před
očekávaným nebo skutečným dnem porodu,



nemá započitatelný příjem ze zaměstnání, z kterého je dávka poskytována.

Stanovené podmínky musejí být splněny současně.“54
B) Otcovská dovolená
V loňském roce (od 1. února 2018) byla zavedena nová dávka, tzv. otcovská
dovolená. Noví tatínkové mohou po narození potomka čerpat týdenní otcovskou
dovolenou. Nástup na otcovskou dovolenou je možno čerpat v období do šesti týdnů
dítěte a není možné ji přerušit. Otcovskou dovolenou lze čerpat jen jednou, a to
i v případě dvojčat nebo více narozených dětí. Výše vyměřovacího základu tvoří 70%
redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, stejně jako u mateřské
dovolené. Otcovská dovolená nemá nahrazovat péči matky o novorozené dítě, má
umožnit novému otci, aby s potomkem navázal vztah a pomohl matce v nelehkém
období krátce po porodu.


„Nárok na otcovskou dovolenou má otec pečující o dítě, nebo ten člověk (muž
nebo žena), který převzal dítě do vlastní péče na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, pokud však dítě ke dni převzetí nedosáhlo sedmi let věku. Za otce dítěte
je považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec.



Otcovská náleží jen jednou a to i v případech, kdy člověk pečuje o více
narozených dětí současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Otci
vznikne nárok na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte
i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotnických důvodů
umístěny ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.



Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po
zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.

54
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Podpůrčí doba (tj. výplata dávky) je u otcovské maximálně 1 týden bez možnosti
přerušení a začíná dnem nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou začíná
dnem, který si člověk určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne
převzetí dítěte do vlastní péče.



Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných
než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské
končí dnem umístění dítěte do zařízení“.55

Zavedení otcovské (poporodní) dovolené má význam především psychologický;
otec se krátce po porodu seznamuje s péčí o dítě a prohlubuje se jeho emocionální
postoj k dítěti. Obrazně řečeno: učí se mateřské chování, které mu usnadní péči o dítě
v budoucnosti. Rodičovská dovolená do tří až čtyř let věku dítěte je bezesporu
užitečným opatřením, ale zároveň přispívá k izolaci matek a k jejich sníženému
uplatnění na trhu práce. Nevidíme jako řešení rodičovskou dovolenou zkrátit, ale
umožnit ženám určitou formu pracovního uplatnění (pokud o ni projeví zájem) během
doby, kdy jsou doma s dítětem. Jde nejen o to, aby zaměstnavatelé umožnili pečujícím
rodičům (nikoli pouze ženám) flexibilní pracovní uspořádání, které bude vyhovovat jak
zájmům zaměstnanců, tak zájmům zaměstnavatelů. „Aby nebyly flexibilní formy práce
zneužívány, je nutné, aby byly zájmy zaměstnanců a zaměstnankyň chráněny pracovněprávními předpisy, aby fungovaly kontrolní, případně i sankční mechanismy
inspektorátů práce a aby existovala efektivní vymahatelnost práva“.56
Zavedení otcovské (poporodní dovolené) by mělo přispět ke sdílení péče, přičemž
za ideál můžeme považovat rovnoměrnou participaci otců a matek na péči o děti a jejich
výchově. Postmoderní doba změnila pohled na otcovství a roli otce. Tradičně byl otec
považován za živitele rodiny a jeho vztah k dítěti byl nejčastěji zprostředkován matkou
(s dítětem o tatínkovi hovořila, otci vyprávěla, co dítě umí apod.). V současnosti je
zdůrazňováno, že otec má mít s dítětem přímý, tedy nezprostředkovaný, vztah, což je
mimo jiné jeden ze znaků partnerské rovnosti. V praxi to znamená, že podle některých
badatelů otec může (kromě kojení) poskytnout dítěti stejně kvalitní péči jako matka a je
namístě, že na to (po vzoru vyspělých západních zemí) reaguje i česká legislativa (např.
55
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tím, že rodičovský příspěvek může čerpat kterýkoli z rodičů, stejně jako mateřskou
dovolenou po 6. týdnu po porodu). Složitější je situace v oblasti pracovní, kde by bylo
žádoucí zavést nejen personální politiku přívětivou k matkám, ale i personální politiku
přívětivou k otcům. Obecně je podpora rodičovství výrazem sociální odpovědnosti
firem a navenek se projevuje ve firemní kultuře.
3.3.2 Dávky státní sociální podpory
Státní sociální podpora a pomoc rodinám je poskytována nízko příjmovým rodinám
s dětmi, nezaopatřeným dětem, zdravotně postiženým, starým vyžadujícím zvláštní péči
a společensky nepřizpůsobivým. Systém státní sociální podpory je upraven zákonem
č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto
zákona se poskytují dávky:


přídavek na dítě,



rodičovský příspěvek,



příspěvek na bydlení,



porodné,



pohřebné.

V těžišti našeho zájmu budou, s ohledem na téma práce, přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek a porodné.
A) Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je poskytován každému nezaopatřenému dítěti, jehož rodina
nemá příjem vyšší než 2,7 násobek životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve
třech výších podle věku dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené
výměře dávka náleží, pokud některá ze společně posuzovaných osob má příjem
z výdělečné činnosti nebo z určitých dávek.
Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy, která jim
má pomoci pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou dětí. Nárok na přídavek zákon
přiznává přímo nezaopatřeným dětem, nikoli rodičům, ti za dítě (pokud není plnoleté)
podávají žádost. Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné
školní docházky a dále do 26 let, jestliže:


se soustavně připravuje na budoucí povolání;
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se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat
výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz;



z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat
výdělečnou činnost.

Pojem „soustavná příprava na budoucí povolání“ zahrnuje studium na středních,
vyšších odborných a vysokých školách, případně ve speciálních výcvikových
střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Za nezaopatřené dítě se
považuje též jedinec mladší 18 let, který ukončil povinnou školní docházku a je vedený
v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při
rekvalifikaci.57
Tabulka č. 1: Přídavek na dítě
Věk

Kč/měsíc – základní

Kč/měsíc -zvýšená

výměra

výměra

do 6 let

500

800

6-15 let

610

910

16-26 let

700

1000

Poznámka

Pokud se dítě
soustavně připravuje
na budoucí povolání

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/2

B) Porodné
Porodné je sociální dávkou, která se poskytuje ženě, která porodila první dítě
nebo více dětí (dvojčata, trojčata atd.) a druhé dítě (více dětí). Je vázán na výši příjmů
v rodině, která v předcházejícím kalendářním roce (než se dítě narodilo) nesmí být vyšší
než 2,7 násobek životního minima. Aktuálně se poskytuje porodné pouze při prvním
a druhém porodu, není tedy rozhodující počet dětí, ale počet porodů. Poskytnutí
porodného tak není vyloučeno ani v případě, kdy první těhotenství bylo vícečetné
a rodina tak již má 2 či více dětí. Poslední zákonná úprava ohledně poskytování
porodného proběhla v roce 2015 (byly zmírněny podmínky pro vyplacení porodného
a bylo zavedeno i pro druhý porod). „Podle českého statistického úřadu však mezitím
ceny produktů a služeb stouply zhruba o 2%, přičemž inflace postupně zrychlovala,
takže porodné v roce 2018 reálně klesne o více než stokorunu“.58
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Tabulka č. 2: Porodné
Počet porozených dětí

První porod/Kč

Druhý porod/Kč

1 dítě

13 000

10 000

2 dětí

23 000

23 000

3 děti a více

23 000

23 000

Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/2

C) Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek není vázán na výši příjmů. Poskytuje se rodiči (matce
nebo otci), který celodenně pečuje o dítě mladší 4 let, a to do vyčerpání částky
220 000,- Kč za celou dobu poskytování rodičovského příspěvku, nejdéle však do 4 let
věku dítěte. V případě, že se jedná o dvojčata či více dětí narozených současně, činí
celková částka 330 000,- Kč za celou dobu poskytování rodičovského příspěvku.
Podmínkou je, že dítě mladší dvou let nenavštěvuje jesle, či jiné podobné zařízení
mimorodinné péče o děti předškolního věku, v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin
v kalendářním měsíci a čtyři hodiny denně (u zdravotně postižených dětí je to 6 hodin
denně). U dítěte, které dovršilo 2 roky, není docházka omezena. Příjmy rodiče nejsou
sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální
situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou
osobou.59
3.4. Antidiskriminační zákon a zákon o zaměstnanosti
Vedle již zmiňovaného Zákoníku práce patří mezi hlavní právní normy v oblasti
rovného zacházení, důstojných pracovních podmínek a slaďování rodinného
a pracovního života zejména Antidiskriminační zákon a Zákon o zaměstnanosti, kterými
se budeme podrobněji zabývat v dalším textu.
Antidiskriminační zákon č.198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, vychází z předpisů
Evropské unie, Listiny základních práv a svobod a mezinárodních smluv, které jsou
součástí právního řádu České republiky, garantuje základní práva a svobody a zakazuje
přímou i nepřímou diskriminaci, včetně diskriminace z důvodu pohlaví. „Za
59
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diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství,
mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace“ (§2).60
Rovněž Zákon o zaměstnanosti č. 475 /2004 Sb. zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie a zajišťuje rovné zacházení a zákaz diskriminace při
uplatňování práva na zaměstnání. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána
jakákoliv diskriminace. „Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví,
sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství,
sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku,
manželského či rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo
jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích,
v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu
těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci
z důvodu pohlaví“(§ 4).61 Ačkoli je diskriminace dle výše citovaných zákonných
ustanovení neakceptovatelná a je možné dovolávat se svých práv a jejich soudní
ochrany, zejména ve fázi získávání zaměstnání je diskriminace jen obtížně prokazatelná
a především diskriminace na základě pohlaví je stále běžnou součástí přijímacích
pohovorů.
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4 FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Jak již bylo řečeno v předchozím textu, efektivním nástrojem pro slaďování
rodinného a pracovního života mohou být flexibilní formy zaměstnávání, které postupně
nacházejí uplatnění i v českém pracovním prostředí. Jejich prostřednictvím mohou najít
pracovní uplatnění i ženy (případně muži) v době pobírání rodičovského příspěvku
a v případě péče o děti starší 4 let mohou ženám či mužům umožnit zajištění
efektivnější výchovy a vůbec péče o rodinu. Přes určitý pokrok však zůstávají matky
malých dětí nejvíce ohroženou skupinou na pracovním trhu. Konkrétně se jedná
především o dvě podskupiny, a to:
a) matky malých dětí, které již v průběhu rodičovské dovolené odcházejí do zaměstnání
a musí zajistit péči o dítě v době své nepřítomnosti;
b) matky, které preferují péči o dítě v domácím prostředí, někdy i po skončení
rodičovské dovolené, ale chtějí si přivydělat, či zcela neztratit kontakt s profesí.
Pro obě skupiny matek je řešením využívání flexibilních forem zaměstnávání,
které jim umožní, zejména za přispění partnerů, sladit pracovní a profesní život.
„Mateřská a rodičovská dovolená patří k důležitým osobním překážkám v práci. Ačkoliv
časové možnosti u osob pečujících o malé děti jsou velmi omezené, počet osob, které se
zapojují do pracovního procesu v této etapě, roste.“62
Pro správné uchopení problematiky je také nutné vzít v úvahu názor některých
odborníků, kteří postulují, že je třeba rozlišovat mezi „flexibilní formou zaměstnávání“
a „flexibilní formou výkonu práce“. „Vedle flexibilních forem zaměstnání lze rozlišit
rovněž flexibilní formy samotného výkonu práce. Jedná se o okruh právních vztahů,
které umožňují pružné sjednání výkonu práce, zejména z pohledu časového
a místního.“63 Pro pořádek uvádíme, že tyto výrazy užíváme v textu této práce jako
synonyma.
4.1 Zkrácený pracovní úvazek
Možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek byla legislativně umožněna
v roce 1966. Data, jak byl využíván, nejsou dostupná, ale dnes můžeme konstatovat, že
62
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řada matek malých dětí jej považuje za ideální řešení a zvyšuje se počet zaměstnavatelů,
kteří jim v tomto ohledu vycházejí vstříc. „Zahraniční badatelky (Epstein et. al 1999,
Stone a Lovejoy 2004) poukazují na to, že vysoká popularita částečných úvazků
v některých zemích je dána právě tím, že je v nich spatřován vhodný nástroj řešící
„sladění“ kontradiktorických požadavků placené práce a rodičovských (zpravidla však
jen mateřských) povinností a závazků bez toho, že by byla reflektována možná negativa
této životní strategie“.64
Tradičně je za „ideálního pracovníka“ považován zaměstnanec nemající žádné
pečovatelské závazky, který stráví v zaměstnání dlouhou dobu a díky vysokému
pracovnímu nasazení a dlouhé pracovní době odvede maximální výkon. Tomu odpovídá
práce na plný pracovní úvazek. „Třebaže žena pracující na částečný úvazek odvádí
rovněž maximální výkon vzhledem k délce své pracovní doby, nemusí být tento výkon
z hlediska zaměstnavatele považovaný za „dostatečný“, a to i tehdy, když on na výkonu
tohoto typu de facto vydělává“.65 Navíc ženy pracující na částečný pracovní úvazek jsou
některými zaměstnavateli vnímány jako nespolehlivé (mohou mít potencionální
překážky v práci z důvodu péče o dítě) a nejsou příliš finančně oceňovány a i vysoce
kvalifikované pracovnice pracující na částečný pracovní úvazek nejsou považovány za
vhodné kandidátky na povýšení. V praxi se u některých profesí, zejména v rámci státní
správy a administrativy vůbec, setkáváme s tím, že pracovnice či pracovník pracující na
zkrácený pracovní úvazek má na starosti stejnou agendu jako by pracoval na úvazek
plný. Poměrně rozšířený je dnes částečný pracovní úvazek v oblasti obchodu a služeb,
problematický je tam, kde se pracuje na směny. Tam lze zvážit uplatnění možnosti dle §
241 Zákoníku práce – odmítnout úpravu pracovní doby na základě vážných provozních
důvodů
Na rozdíl od některých západních zemí, je Česká republika zemí, kde se
částečné pracovní úvazky využívají poměrně málo. Česká republika zaujímá 4. příčku
mezi 27 zeměmi EU, které mají největší počet zaměstnanců pracujících na plný úvazek95 % všech zaměstnaných. Většina lidí u nás pracuje na plný úvazek (91% žen a 98 %
64
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mužů).66 Většina českých žen před porodem prvního dítěte pracuje na plný úvazek
a v době péče o malé děti (do3-4 let) nepracuje vůbec. Když se vrací do zaměstnání,
pracuje opět na plný úvazek. Naproti tomu v zemích západní Evropy (zejména
v Nizozemí, Belgii, v Německu kolem 20%) je určitá část žen zaměstnána na částečný
pracovní úvazek již před porodem a tento úvazek si drží i během péče o dítě, nebo se
k němu vrací.
Částečný úvazek může být iniciován
a) zaměstnavatelem - potřebuje např. úklid kanceláří v rozsahu dvě hodiny denně,
účetní na tři hodiny denně apod.
b) zaměstnancem
„U zaměstnanců jde o různé důvody, nejčastěji zdravotní, rodinné či související
s dojížděním do zaměstnání. Časté bývá u zaměstnaných rodičů zkrácení pracovní doby
o půl hodiny denně umístěné na začátek nebo na konec pracovní doby. Účelem je
umožnit předání a vyzvednutí dítěte v zařízení péče o děti (mateřská škola, školka,
školní družina) či doprovod dítěte na mimoškolní aktivity (sport, hudební kroužky).
U rodičů dětí do 15 let je zaměstnavatel povinen jejich žádosti o kratší pracovní dobu
vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 241zákoníku práce). Obdobnou
povinnost má zaměstnavatel vůči zaměstnancům, jež pečují o převážně nebo úplně
bezmocnou osobu.“67
Zákoník práce v současnosti vytváří dostatečné legislativní předpoklady pro
rozšíření práce na částečný pracovní úvazek. Upravuje problematiku částečných úvazků
zejména v souvislosti s úpravou pracovní doby a doby odpočinku a zvláštních
pracovních podmínek některých zaměstnanců.
Zaměstnanci v pracovním poměru na kratší pracovní úvazek se zaručuje právo
na přidělování práce v rozsahu sjednané pracovní doby (tedy i kratší pracovní doby)
a na adekvátní rozvržení pracovní doby před začátkem práce.
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V současné době činí u většiny zaměstnanců68 stanovená pracovní doba 40 hodin
týdně. Rozsah stanovené pracovní doby bez snížení mzdy může být dohodnut
v kolektivní smlouvě nebo stanoven vnitřním předpisem (§79 ZP).
„Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednán mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které
odpovídají sjednané kratší pracovní době.“ (§80 ZP).69
Jak jsme se již zmínili, ke snížení pracovního úvazku dochází jak z podnětu
zaměstnavatele, tak z podnětu zaměstnance. Nevýhodou je, že se zkrácením pracovního
úvazku se krátí nejen mzda, ale i dovolená (čtyřtýdenní dovolená se přepočítává na dny
podle zkráceného pracovního úvazku)a rovněž dochází ke krácení pracovních benefitů.
Podle současné právní úpravy nemá zaměstnavatel povinnost vyhovět žádosti
zaměstnance, který chce přejít zpět na plný úvazek, což se týká zejména žen, jejichž
situace se změnila a mohou si péči o děti zajistit jinak. Zaměstnavatel je povinen
přidělovat zaměstnanci pracujícímu na částečný úvazek práci, která odpovídá kratší
pracovní době. Pro zaměstnavatele je výhodné, že hodiny, které zaměstnanec odpracuje
nad rámec zkráceného úvazku do plného úvazku (zpravidla 40 hodin týdně), se
nepovažují za práci přesčas, a tudíž za tyto hodiny nepřísluší příplatek za práci přesčas
ani náhradní volno. Jak jsme se již zmínili, zaměstnanec často vykonává stejnou práci
(za nižší mzdu atd.) jako kdyby pracoval na plný úvazek. Pro zaměstnavatele je rovněž
nevýhodné, že částečný úvazek přináší vyšší náklady na účetnictví a administrativu.
Pokud se mzda u částečného úvazku dostane pod úroveň minimální mzdy,
zaměstnavateli to přinese také zvýšené mzdové náklady, neboť odvody musí odvádět na
úrovni minimální mzdy. „Využití částečného úvazku se zaměstnavateli vyplatí
i v případě potřeby udržet si kvalifikovaného odborníka. Velmi často se stává případ,
kdy zaměstnavatel investuje do zaměstnankyně, která odejde na mateřskou
a rodičovskou dovolenou. Pro zaměstnavatele je výhodnější umožnit této zaměstnankyni
kontakt s profesí a činností zaměstnavatele, než investovat další prostředky do výchovy
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jiného člověka“70 Zkrácený pracovní úvazek umožňuje matkám malých dětí ponechávat
dítě v péči kolektivního zařízení péče o dítě či v péči jiné osoby kratší dobu (jsou tím
naplňována doporučení odborníků) a i matkám starších dětí mohou v případě potřeby
získat větší prostor k péči o rodinu.
Druhy kratších pracovních úvazků
1) Poloviční pracovní úvazek
Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na poloviční pracovní době a mzda je
v tomto případě též poloviční. Zaměstnanec pracuje 5 dnů v týdnu po 4 hodinách.
Pracovní podmínky jsou stejné jako u ostatních zaměstnanců, má nárok na poměrnou
část dovolené a pracovních benefitů, V případě pracovní neschopnosti pro něj platí
stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance.
2) Konto pracovní doby
Konto pracovní doby se využívá jak při plném, tak při zkráceném pracovním
úvazku. Zaměstnanec pracuje 7 dní v týdnu, t.j. od pondělí do neděle, např. v případech
zkrácených pracovních úvazků někdy pouze o víkendech. Zaměstnanec pracuje podle
harmonogramu směn, které zaměstnavatel vypracuje na celé vyrovnávací období
(maximálně 52 týdnů). S harmonogramem musí být zaměstnanci seznámeni 2 týdny
před jeho začátkem. Konto pracovní doby se využívá zejména v oblasti obchodu
a služeb. Matky malých dětí tak mohou např. pracovat pouze o víkendech, kdy o dítě
pečuje otec.
3) Stlačený pracovní týden
Zaměstnanec pracuje pouze ve vybrané dny v týdnu. Opět to může být jak
v rámci plného, tak v rámci zkráceného pracovního úvazku. Rodiče malých dětí tak
mohou svoje pracovní aktivity kombinovat a zajistit péči o dítě.
4) Dohoda o pracovní činnosti
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Obdobou zkráceného pracovního úvazku je dohoda o pracovní činnosti podle § 77 ZP.
Ta je uzavírána zejména v případech, kdy se jedná o nízký pracovní úvazek, nejvýše 50
% stanovené pracovní doby, tj. 20 hodin týdně či méně nejvíce na dobu 1 roku. Průměr
se počítá za celou dobu zaměstnání nejdéle však za 52 týdnů. Práce konaná na základě
dohody o pracovní činnosti podléhá úpravě pro výkon práce v pracovním poměru, ale
má pro zaměstnance řadu nevýhod. Při dohodě o pracovní činnosti není poskytována
žádná dovolená, cestovní náhrady (pokud nejsou sjednány v dohodě o pracovní
činnosti), ani odstupné.
Už při výdělku nad 2.500 měsíčně je zaměstnanec povinen odvádět zdravotní a sociální
pojištění. Dále se odvání 15% daň z příjmu.
5) Dohoda o provedení práce
Výhodnější než dohoda o pracovní činnosti je d dohoda o provedení práce. Jedná
se o případy, kdy pracovník pracuje pro zaměstnavatele nejvýše 25 hodin měsíčně.
Sociální a zdravotní pojištění není odváděno, pokud výdělek činí 10 000,- Kč měsíčně
nebo méně. Jinak pro zaměstnance platí stejná omezení, jako při dohodě o pracovní
činnosti (žádná dovolená, žádné cestovní náhrady, pokud nejsou výslovně sjednány).
Z příjmu se rovněž odvádí 15% daň.
Obě dohody musí být uzavřeny písemně. Pracovník pracující na dohodu
o pracovní činnosti či na dohodu o provedení práce může být kdykoli přeložen na jinou
pozici. Může být bezdůvodně propuštěn s výpovědní lhůtou 15 dní, která běží ode dne
doručení písemné výpovědí, anebo okamžitě z důvodu závažného porušení podmínek,
např. souvisejících právních předpisů. Zaměstnavatel nemusí pracovníkovi pravidelně
rozvrhnout směny (s výjimkou, že práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin),
nemusí respektovat osobní situaci zaměstnance (narození dítěte, péči o nemocné dítě
apod.). Dohody jsou tedy z časového hlediska flexibilnější, jejich výhodnost je však
z hlediska značné nejistoty, v porovnání s prací konanou v rámci pracovního poměru,
diskutabilní.
V dohodách o pracovní činnosti a v dohodách o provedení práce převažují
výhody pro zaměstnavatele. To je však jeden z důvodů proč jsou ochotni zaměstnat
tímto způsobem i matky na mateřské či rodičovské dovolené, matky malých dětí
a osoby, které mají pečovatelské závazky. Oproti zkráceným pracovním úvazkům
48

představují pro zaměstnavatele nižší finanční i administrativní zátěž. Využívají je
zejména živnostníci a drobní podnikatelé, často v případech, kdy potřebují krátkodobou
výpomoc. Pro matky malých dětí, bez ohledu na popisované nevýhody, jsou
potencionálním zdrojem přivýdělku zejména během mateřské a rodičovské dovolené.
4.2 Sdílené pracovní místo
Určitou alternativou zkráceného pracovního úvazku je sdílené pracovní místo.
Sdílené pracovní místo vzniká tak, že jedna pracovní pozice (vyžadující práci na plný
úvazek) je vykonávána dvěma nebo více lidmi se zkrácenými pracovními úvazky.
„Zaměstnanci a zaměstnankyně sdílející jednu pozici mají pak stejné povinnosti i stejné
výhody vyplývající z obsahové náplně jednoho pracovního místa. Poměrně podle
odpracované doby jim přísluší i mzda nebo plat a nárok na dovolenou.“71
Zákoník práce se o této formě flexibilního zaměstnání výslovně nezmiňuje a je
věcí interní dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jak se bude realizovat
v praxi. Může to být:


rozdělení denní pracovní doby po hodinách (např. 4+4, 6+2);



střídání týdnu práce a týdnu volna;



střídání dvou týdnů práce a dvou týdnů volna apod.

Pro zaměstnavatele je sdílené pracovní místo výhodně zejména proto, že další
pracovník nevyžaduje nové materiální podmínky (nábytkové vybavení, nástroje, počítač
atd.). Předností je i snadná vzájemná zastupitelnost pracovníků v rámci sdíleného
pracovního místa (pokud u jednoho z pracovníků vznikne překážka v práci je
k dispozici kvalifikovaný zástup). „Zaměstnavatel může těžit z kvalitativně lepších
a častějších nápadů i nižší chybovosti, neboť zaměstnanci pracující na sdílený úvazek si
vzájemně, tedy dvojmo, kontrolují důležité materiály. Zaměstnanci pracující na sdílený
úvazek vykazují intenzivnější pracovní tempo, protože jsou vystaveni nižší pracovní
zátěži, rozdělení práce umožňuje se úkolům věnovat do hloubky“72
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AUDRLICKÁ, Marie. Společnost přátelská rodině. Praha: Síť mateřských center, 2013. ISBN 978-80260-3765-1, s. 62
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Předpokladem efektivnosti sdíleného pracovního úvazku je, aby daní pracovníci
měli podobný styl práce, respektovali se a důvěřovali si. Musí úzce spolupracovat,
dodržovat jednotnou pracovní linii a plně se informovat. Zaměstnavatel musí stanovit
jasná pravidla týkající se vedení, organizace práce a předávání informací. Sdílené
pracovní úvazky kladou vysoké nároky na vedoucí pracovních týmů. Především musí
odpovědně vybrat zaměstnance vhodné pro sdílený pracovní úvazek s vědomím, že ne
všechny typy osobností jsou vhodné pro práci v tandemu. Efektivní práce s lidskými
zdroji vyžaduje, aby bylo zajištěno jejich vzdělávání v oblasti komunikace a týmové
práce. Využití sdíleného pracovního úvazku se nabízí zejména u vysoce
kvalifikovaných profesí, kde může být uplatněna i věková diverzita (např. matka na
mateřské či rodičovské dovolené a pracující důchodkyně).

4.3 Distanční formy zaměstnávání
Jedná se o formy zaměstnávání „na dálku“, kde se setkáváme s pojmy jako je
práce z domova, homeoffice nebo teleworking. Zákoník práce se o nich výslovně
nezmiňuje, ale základní právní opora je obsažena v § 317 ZP, který stanoví hlavní
zásady pro „pracovně právní vztahy zaměstnance, jenž nepracuje na pracovišti
zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci
v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje“.73
Podstatou všech distančních forem práce je, že zaměstnanec nepracuje v sídle
zaměstnavatele, v jeho pobočkách, provozovnách či na jiných pracovištích, ale své
pracovní úkoly vykonává na jiných místech zcela mimo dispozici zaměstnavatele.
U řady profesí je dnes standardem, že pracovník je se svým zaměstnavatelem
v permanentním spojení online.
Právní úpravou distančních forem zaměstnávání se budeme zabývat poté, až
představíme jejich základní typy.
4.3.1 Práce z domova
V případě práce z domova (homeworkingu) je nejčastějším místem výkonu
práce bydliště zaměstnance. Práce z domova může být vykonávána jak v klasickém
pracovním poměru, tak na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní
73
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činnosti, tj. jako práce vykonávaná mimo pracovní poměr. Dnes tuto možnost stále
častěji využívají matky malých dětí, zejména v době pobírání rodičovského příspěvku,
ale i později. S obecným rozšířením internetu se pro zaměstnavatele stává výhodnou
formou zaměstnávání, která mu výrazně šetří provozní náklady (za nájem prostor, za
topení, osvětlení apod.).
4.3.2 Home office
Pojem „home office“ je nejčastěji spojován se situací, kdy pracovník běžně
pracuje v sídle zaměstnavatele, ale v případě potřeby vykonává některé úkoly z domova.
Přináší to výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, protože např. matka či
otec v případě onemocnění dítěte mají možnost splnit svoje pracovní úkoly a postarat se
o dítě a nedojde u nich ke snížení příjmu.
4.3.3 Teleworking
Zaměstnanec

je

spojený

se

zaměstnavatelem

pomocí

informačních

a telekomunikačních technologií a svoje úkoly vykonává z domova, případně i z jiného
místa. Častý je případ, že pracuje přímo u zákazníků. Přitom si místa i čas volí podle
své potřeby a nepotřebuje k tomu souhlas zaměstnavatele.
4.3.4 Zákonná úprava distančních forem zaměstnávání
Zákoník práce nevymezuje jasná pravidla pro práci na dálku a je věcí
zaměstnance a zaměstnavatele, aby si v pracovní smlouvě (dohodě o provedení práce či
dohodě o pracovní činnosti) vymezili kromě základních záležitostí, jako je druh práce,
den nástupu do práce, doba trvání pracovněprávního vztahu, případně zkušební doba,
další náležitosti, zejména:


vymezení místa výkonu práce (např. bydliště zaměstnance);



stanovení délky týdenní pracovní doby a vymezení pravidel týkajících se jejího
rozvrhování (může se i stanovit doba, kdy je zaměstnanec povinen práci konat);



povinnost zaměstnance vést písemnou dokumentaci odpracované pracovní doby
a tuto v určitých intervalech předávat zaměstnavateli;



vymezení pravidel pro odevzdávání výsledků práce;



vymezení způsobu průběžné kontroly ze strany zaměstnavatele, podávání
písemných zpráv, telefonické porady, videokonference apod.;
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stanovení pravidel pro výpočet mzdy, v návaznosti na dosažené pracovní
výsledky;



vymezení podmínek BOZP, které je zaměstnanec povinen dodržovat, včetně
bezpečnostních přestávek;



v případě homeworkingu umožnit zaměstnavateli v dohodnutém termínu vstup
do svého bydliště;



ujednání o všech strojích, nástrojích a pomůckách, které zaměstnanec používá
a zápis o tom, že byl poučen o způsobu zacházení s těmito stroji;



ujednání k zabezpečení ochrany dat – např. zaměstnance, že bude pracovat
pouze na firemním počítači a neumožní ostatním členům rodiny ani nikomu
jinému přístup k firemním datům.74

Je přirozené, že výše uvedená doporučení budou vycházet z individuálního
charakteru vykonávané práce a budou přizpůsobena situaci. Práce na dálku může být
realizována jak v klasickém pracovním poměru, tak (častější případ) na základě dohody
o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Obecně pro všechny formy
distančních forem práce platí následující specifika uvedená v § 317 ZP:
a) Nevztahuje se na něj úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Zákon tak reaguje na skutečnost, že
rozvržení pracovní doby si určuje sám pracovník podle svých potřeb.
b) při jiných důležitých překážkách v práci (mimo zákonem stanovené výjimky podle §
199 ZP) mu není poskytována náhrada mzdy nebo platu. Např. návštěvu lékaře si musí
zařídit ve svém volném čase.
c) nepřísluší mu mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní
volno nebo příplatek za práci ve svátek. Zákon se (nelogicky) nezmiňuje o práci v noci
a o práci o sobotách a nedělích a teoreticky by domácím zaměstnancům měl náležet
stejný příplatek jako pracovníkům pracujícím na pracovišti zaměstnavatele.
Pro rodiče, především malých dětí, je práce na dálku, zejména práce z domova,
výhodná zejména proto, že neexistuje pevně stanovená pracovní doba. Zejména matky
mohou efektivně skloubit práci a péči o rodinu a domácnost. Samozřejmě to pro ně
74

ČECHTICKÁ, A. Práce z domova a jiné flexibilní formy zaměstnávání. Praha: Linde, 2012. [online],
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v mnoha případech znamená přizpůsobení práce režimu dítěte a matky tak pracují
zejména v ranních a večerních hodinách a v době, kdy dítě spí. Práce na dálku lze
realizovat pouze v některých profesích, ale spolu s rozvojem telekomunikačních
technologií jejich počet narůstá a narůstá i počet otců, kteří využívají distančních forem
zaměstnání.
4.4 Podnikání
Mezi matkami najdeme také podnikatelky, tj. osoby samostatně výdělečně činné.
Podle současných pravidel mohou v době mateřské dovolené (v době pobírání peněžité
pomoci v mateřství) provozovat svoje podnikání pouze tehdy, když pracovní činnost
neprovozují samy, ale mají zaměstnance. V době pobírání rodičovského příspěvku se na
ně vztahují stejná pravidla jako na zaměstnance, což značí, že si musí zajistit péči o dítě
jinou dospělou osobou. Během pobírání rodičovského příspěvku mohou tedy bez
problémů podnikat. Specifickou situací, která klade mimořádné nároky na sladění
rodinného a pracovního života, je, když oba manželé pracují v rodinné firmě, případně
ve firmě, která je pouze manželská. Často dochází ke konfliktu mezi jejich rodinnou
a pracovní rolí a důvody jejich vzniku vidí odborníci takto:


„Nejasná hranice mezi prací a rodinným životem. Může vést až ke krizi podniku
(Kaye, 1991;Gersick a kol., 1997). Absence času pro sebe nebo přenášení
pracovních problémů do vztahu v praxi způsobí, že pracovní čas bude věnován
řešení osobních problémů namísto práce (Wong &Kleiner, 1994).



Nejasné rozděleni rolí a rozhodovacích pravomocí. Dnes stále platí určitý
stereotyp, že manžel je „boss“ ‚(viz. např. Lukeš & Zouhar, 2013), což vede k
tenzím a posléze konfliktům mezi manželi (Ponthieu & Caudill, 1993).



Neschopnost řídit duální vztahy a role ve vztahu k rodině a firmě. Rovnost
v manželství a nerovnost v podnikání může vytvářet napětí, které vyústí v konflikt
(Finsch, 2005, s. 10).



Kariérní konkurence mezi manželi může zapříčinit nežádoucí psychické tlaky
v rodinné firmě Podle Epsteina (2002, s. 141) nepokryté a intenzivní
konkurenční chování ze strany manželky představuje hrozbu pro partnerství, jak
manželské, tak profesionální. Jako důvod uvádí kulturně zakořeněnou představu,
že kariérní aspirace přísluší muži - i když to dnes již neplatí, podvědomě může
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být tato představa u některých osob stále přítomna. Zmaření kariérního postupu
ženy pak povede k problémům v manželství i odsouzení okolí.


Absence osobního prostoru. Otázka „kam se schovat“, nemožnost být o samotě,
neustálá přítomnost druhého partnera jsou ekvivalenty, které používají manželé
k definici situace, kdy je společně strávený čas zdrojem vzájemných sporů,
v angličtině výstižně nazývaný too much togetherness (Cox a kol., 1984)“.75

Společné podnikání manželů klade mimořádné nároky na oba partnery zejména
v době, kdy pečují o malé děti a vyžaduje od obou partnerů především ochotu
a schopnost se dohodnout. Klasik managementu Stephen R. Covey v knize 7 návyků
spokojené rodiny dává praktické rady pro rodinný život a na prvním místě zdůrazňuje,
že je nezbytné „vytvořit si čas pro rodinu“. V rovnoprávném dvoukariérovém
manželství není důležité jenom rozdělit si péčí o děti, ale i to, nalézt čas, který bude
trávit rodina společně.76 Odborníci doporučují jednoznačné oddělení práce a rodiny,
například i formou zákazu mluvit o pracovních problémech po večerech i o víkendu.
Moderní management, došel k závěru, že právě ženy v rodinných firmách preferují
spolupráci, komunikaci a kreativní řešení, jsou empatičtější k potřebám rodičů
a snadněji vytvářejí pracovní prostředí „přátelské k rodině“. Jsou to tak často právě ženy
– matky a podnikatelky, které vytvářejí flexibilní pracovní místa pro ostatní.
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5 STATUS PRAESENS
O tom, jak je řešena problematika slaďování rodinného a pracovního života
řešena v dokumentech EU a ve vybraných evropských zemích, jsme se již několikrát
zmiňovali v předchozím textu. Přesto považujeme za důležité se k této problematice
znovu vrátit a pokusit se o komparaci současného stavu v ČR a ve vyspělých
evropských zemích, s ohledem na změny, ke kterým došlo v českém prostředí (včetně
změnách v legislativě) v posledních letech.
5.1 Řešení genderové otázky (společenský konsensus)
Přes pozitivní změny, ke kterým došlo v minulých letech a které přinesly větší
zapojení otců do péče děti a do jejich výchovy, převažuje v české společnosti názor
prosazující tradiční pojetí rozdělení rolí v rodině. Muž zůstává hlavou rodiny a žena
(i když je zaměstnána a má stejný příjem jako manžel), vykonává většinu domácích
prací, které jsou ovšem dnes méně náročné než v dobách jejich matek a babiček
(automatické pračky, myčky nádobí, robotické vysavače atd.). Zajištění žádoucí životní
úrovně (na úrovni střední třídy) zpravidla vyžaduje dva platy a ženy v řadě případů
pracují především proto, aby zajistily druhý příjem. Samostatným problémem je situace
samoživitelek, případně samoživitelů.
Dudová (2008) uvádí, že studie, zabývající se muži a ženami pracujícími
z domova pomocí komunikačních a informačních technologií, odhalila omezení
možného generového přerozdělení práce v rodině v případě, kdy muž či žena vykonává
svou práci z domova.77 Zatímco muži dodržují obdobný pracovní režim jako ve
standardním zaměstnání, ženy při práci z domu slaďují práci a péči o rodinu. Obdobně
muži podnikatelé a manažeři pracující nad rámec běžné pracující doby, vyžadují často
ženu, která jim zajistí dokonalý domácí servis a vyhovuje jim žena v domácnosti.
Tématu slaďování pracovního a rodinného života byla v posledních letech
věnována vysoká pozornost a ve veřejném sektoru i v soukromých firmách byly
zaváděny programy, využívající zkušenosti vyspělých západních zemí. Skutečností je,
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že větší pochopení pro potřeby zaměstnaných žen, mají ženy manažerky. Řešení
problematiky slaďování rodinného a pracovního života úzce souvisí se sociální
odpovědností firem. V zahraničí a v posledních letech postupně i v České republice je
v rámci řízení lidských zdrojů prosazován postoj přátelský k rodině, politika diverzity
a flexibilní formy zaměstnání. V současnosti, kdy se zaměstnavatelé potýkají
s nedostatkem pracovních sil, nezaměstnanost se drží na historických minimech, je
vytvoření podmínek pro zaměstnávání žen s malými dětmi příležitostí, jak získat další,
často vysoce kvalifikované, pracovní síly.
Jednou z cest je rozšíření zkrácených pracovních úvazků a především nevnímání
pracovníků pracujících na zkrácený pracovní úvazek jako méně výkonných. Podle
některých odborníků, když firma aplikuje pracovní kulturu přátelskou k rodině, přinese
to tyto efekty:
„spokojenost zaměstnanců se zvýší;
diverzní prostředí podporuje kreativitu a nové přístupy;
sníží se fluktuace;
méně prostředků na nábor zaměstnanců za náhrad odcházející na mateřskou
dovolenou;
klíčoví zaměstnanci zůstanou i ve chvíli, kdy se stanou rodiči;
flexibilní kultura bude mít žádoucí efekt na talent management a generační
propojování;
zaměstnavatel bude na trhu atraktivnější“78
Známým faktem je, že mezi českými vysokoškolsky vzdělanými jedinci dnes
převažují ženy. Na vzdělání a profesní přípravu žen věnuje společnost značné náklady
a je nutno hledat cesty, jak jejich potenciál efektivně využít. Švédská vláda se pokusila
během svého předsednictví v EU v roce 2009 vyčíslit ztráty/zisky vyplývající
z nerovného postavení žen a mužů na pracovním trhu. „Podle její studie by plná rovnost
žena a mužů na pracovním trhu vedla k růstu HDP Evropské unie o 15-45%“.79
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Zároveň je v České republice znepokojivým jevem klesající porodnost a určitě
není v zájmu společnosti, aby ženy odmítaly či příliš odkládaly mateřství. Zbývá jediné,
vytvořit podmínky, aby rodiče mohli sladit rodinný a pracovní život. Nestačí jen
apelovat na sociální odpovědnost firem, ale je nezbytné vytvořit legislativní prostředí,
ve kterém je zaměstnávání rodičů pro firmy výhodné.
Podle našeho názoru v české společnosti existuje shoda v tom, že mezi muži
a ženami sice platí generová rovnost, ale mateřské poslání ženy je nezastupitelné. Muž
sice může převzít část péče o malé dítě, ale nemůže absolvovat těhotenství, porodit, ani
kojit dítě. Je věcí osobního rozhodnutí ženy, zda se rozhodne kvůli mateřství přerušit
profesionální kariéru, ale pokud se tak rozhodne, lze ze strany rodiny, zaměstnavatele
i společnosti vůbec, minimalizovat negativní důsledky jejího rozhodnutí. V praxi se to
týká pouze některých povolání (zejména vysoce kvalifikovaných), v řadě povolání
přerušení pracovní kariéry po dobu tří až čtyř let (nejobvyklejší situace) nepřinese žádné
důsledky pro další pracovní uplatnění.
Systém mateřské a rodičovské dovolené je efektivní prorodinné opatření a Česká
republika má, dle našeho názoru, jednu z nejlepších rodinných politik v Evropě. Matky
(případně otcové) malých dětí mají možnost zůstat doma s dětmi až do čtyř let, což je
v rámci Evropy opatření vysoce nadstandardní. Přitom při pobírání rodičovského
příspěvku mají možnost jakéhokoli přivýdělku a do 3 let věku dítěte mají zaručenou
možnost návratu na původní pracovní místo. V praxi ovšem zůstává problémem
nedostatek mateřských školek, takže řada matek nemá možnost zajistit si hlídání dítěte.
Teoreticky je jednou z alternativ využití služeb profesionálních chův, jejichž kvalifikace
pro práci s dětmi je garantována státem v souladu s požadavky Živnostenského zákona.
V praxi si však matky častěji zajišťují hlídání dětí „načerno“ (na základě domluvy, bez
pracovní smlouvy). Poměrně málo rozšířené jsou firemní mateřské školky a dětské
skupiny zřizované zaměstnavateli (jejich počet se však postupně zvyšuje).
Nové opatření, tzv. „otcovská dovolená“, je realizováno teprve krátce a jeho
efektivnost zatím nelze posoudit. Teprve budoucnost ukáže, zda skutečně přispělo
k zvýšení péče otců o malé dítě. Inspirací byl zřejmě švédský model, kde rovnoměrný
podíl obou rodičů na péči o malé dítě je samozřejmostí a dokonce rodičovský příspěvek
jsou povinni čerpat (rovným dílem) oba rodiče.
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Samostatným problémem je situace samoživitelek, případně samoživitelů.
Realitou současnosti je nárůst neúplných rodin (jednoho z rodičů a dětí), mezi nimiž
jako hlava rodiny převažují ženy. „Skupina žen, které bychom mohli označit
za samoživitelky, je tak čím dál tím významnější skupinou vstupující na trh práce
a vyvíjející specifické strategie v pracovním i soukromém životě“80 Tyto ženy (v
některých případech i muži) jsou ve složité situaci. Většinou, zejména jak děti rostou,
potřebují další příjem a na druhé straně je jejich čas, kdy mohou vykonávat pracovní
aktivitu, omezený (musí se věnovat péči a výchově dětí). Zapojení samoživitelek do
pracovního procesu je závislé především na dostupnosti institucí péče o dítě. Podle
poznatků z praxe, na českém pracovním trhu značná část zaměstnavatelů pojímá ženy
jako rizikové pracovní síly a pokud má možnost výběru, dává přednost mužům. Obecně
panuje představa, že muži podřizují rodinný život požadavkům zaměstnání, zatímco
ženy naopak podřizují pracovní kariéru dětem a domácnosti. Zejména přítomnost
malých dětí je zaměstnavateli hodnocena jako rizikový faktor při přijímání
zaměstnanců.81
Absence partnera rizikovost zaměstnankyně ještě zvyšuje, stejně jako vyšší
počet dětí. Přitom při zvolení vhodné strategie mohou i samoživitelky (případně
samoživitelé) skloubit pracovní a rodinný život. V praxi to znamená, že potřebují
pracovat v době, kdy děti mohou být v péči jiné dospělé osoby (např. babičky) či
institucí denní péče o děti. Nejlepším řešením pro tyto ženy je práce s flexibilní
pracovní dobou, práce v blízkosti bydliště či práce doma. Vede to však k tomu, že tyto
ženy v některých případech upřednostní zaměstnání, které neodpovídá jejich kvalifikaci.
Aby ženy samoživitelky mohly vstoupit na trh práce a zajistit sebe a své děti, je
žádoucí, aby byly při přijímání pracovníků důsledně dodržovány platné zákony
zakazující diskriminaci z důvodu pohlaví a rodinné situace (zákoník práce, zákon
o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon) a aby v rámci firem byla uplatňována
prorodinná opatření jako výraz sociální zodpovědnosti firem. Možnými nástroji
efektivní prorodinné politiky jsme se zbývali v předchozím textu. Jedná se především

80

DUDOVÁ, Radka, ed. Nové šance a rizika: flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u
vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 97880-7330-138-5, s. 181
81
Tamtéž, s. 185

58

o možnost flexibilní pracovní doby, o možnost práce z domu i aplikaci alternativních
forem péče o dítě jako jsou firemní školky či dětské skupiny. Neúplných rodin v české
populaci přibývá a musíme je pokládat ze jednu z možných podob standardní rodiny
a plně s nimi počítat při vytváření koncepcí slaďování rodinného a pracovního života.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se inspiruje příkladem Německa a Rakouska
a v rámci své působnosti řeší nedostatečnou kapacitu mateřských škol zřizováním
dětských skupin.
Zákon č. 247/2014 SB. o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování
služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné
a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního
vzdělávání v České republice a základní kvalifikační předpoklady na poskytovatele
těchto služeb
V roce 2018 je evidováno 600 dětských skupin.82 Jedná se o určitou alternativu
klasických mateřských škol. V rámci dětské skupiny, kterou mohou navštěvovat děti od
1 roku do zahájení školní docházky, se v kolektivu dětí neposkytuje vzdělání jako
v mateřské škole, ale výchovná péče je zaměřena na rozvoj schopností dítěte a jeho
kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Zákon určuje minimální standard
podmínek (nejnižší a nejvyšší počet dětí, počet pečujících osob, hygienické, provozní
a prostorové požadavky).83 Péče o dítě je v dětské skupině poskytována na
nekomerčním základě (jejím účelem tudíž není zisk pro poskytovatele služby, rodiče
hradí pouze zřizovací a provozní náklady. Určitým omezením je, že podle zákona musí
dítě navštěvovat dětskou skupinu nejméně 6 hodin denně. Zákon č.247/2014 Sb.
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve
znění novely zákona č. 127/2015 Sb. „službou péče o dítě v dětské skupině rozumí
činnost provozovanou poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaných do
evidence poskytovatelů“.84 Zákon č. 127/2015 zrušil povinnou evidenci a ponechal ji na
dobrovolnosti (nutná je, pokud poskytovatelé chtějí získat daňové úlevy).
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Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní správní celek, obecně
prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická
osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských
společnostech. Dětskou skupinu může navštěvovat maximálně 24 dětí a tomu musí
odpovídat počet pečujících osob. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
je

odborná

způsobilost

pečující

osoby

v dětské

skupině

upravena

výčtem

kvalifikovaných povolání, které upravují právní normy, jež jsou v gesci Ministerstva
školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Z uvedeného
vyplývá, že stanovisko k posouzení odborné kvalifikace těchto povolání je oprávněné
vydat pouze to ministerstvo, jehož právní norma takové povolání upravuje. Ministerstvu
práce a sociálních věcí přísluší tedy pouze ověření odborné kvalifikace sociálního
pracovníka, pracovníka v sociálních službách a chůvy pro děti do zahájení povinné
školní docházky. Pro všechna další povolání, zda jedinec splňuje odbornou způsobilost
k výkonu takového povolání, může posoudit a stanovisko vydat pouze příslušné
ministerstvo.
Pečující osoba musí splňovat základní kritéria stanovená zákonem, tj.
způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě
a bezúhonnost. Co se týká odborné způsobilosti, požadavky splňují následující
kvalifikace: vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní
asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, sociálního pracovníka, učitele mateřské
školy, učitele prvního stupně základní školy apod.
Tabulka č. 3 : Počet dětí a chův v dětské skupině
Počet dětí

Počet chův

max. 6

1

7-24

2

13-24

3

Poznámka

Pokud je ve skupině
nejméně 1 dítě mladší
dvou let

Zdroj: Zákon č.247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015.

Určitým omezením je, že v některých dětských skupinách musí zajišťovat
stravování rodiče, protože dětská skupina je ze zákona povinna pouze zajistit pitný
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režim. Přesto je zavedení institutu dětských skupin velmi efektivním opatřením, které
úspěšně využívají především větší firmy a úřady. Významné je i daňové zvýhodnění,
jak subjektů provozujících dětské skupiny, tak rodičů dětí. Připomenout lze, že
u malých firem je možné spojit prostředky a založit dětskou skupinu společnou. Dětské
skupiny efektivně řeší nedostatek míst v mateřských školách, ale nejsou v některých
případech dostatečně flexibilní k individuálním potřebám rodičů (např. hlídání dětí
v odpoledních či večerních hodinách či o víkendech). Za problematické můžeme
považovat i zmiňovaných šest hodin docházky.
5.2 Účinnost současné legislativy pro sladění pracovního a rodinného života
Česká legislativa je v souladu s legislativou Evropské unie a zakazuje jakoukoli
diskriminaci včetně diskriminace genderové. V praxi ovšem přetrvávají zažité
stereotypy a ženy jsou z důvodu mateřství (i potencionálního) považovány za rizikové
zaměstnance a pokud má zaměstnavatel možnost zvolit mezi stejně kvalitními
zaměstnanci (nejen v případě přijetí nového zaměstnance, ale i v případě povýšení),
dává přednost muži.
Těhotenství a mateřství se dostává zvláštní ochrany, která je zakotvena
v Zákoníku práce, jakož i sociální podpory ze strany státu (mateřská dovolená,
rodičovská dovolená, nově otcovská dovolená, porodné, přídavky na děti). Délka
mateřské dovolené a možnost pobírat rodičovský příspěvek až do 4let věku dítěte, je
v rámci Evropy nadstandardním opatřením a v případě rodin upřednostňujících
rodinnou péči o malé děti, umožňuje jednomu z rodičů (nejčastěji matkám), zůstat
s dětmi doma. Určitým negativem je, že zajistit návrat na původní místo rodiči na
„rodičovské dovolené“ je zaměstnavatel povinen pouze do tří let věku dítěte, což
nekoreluje s možností zvolit si rozložení rodičovského příspěvku do delšího časového
období.
Progresivním opatřením bylo, že rodič pobírající rodičovský příspěvek, může
pracovat, pokud má zajištěnu péči o dítě jinou dospělou osobou. Podmínkou je, že dítě
mladší dvou let nenavštěvuje jesle, či jiné podobné zařízení mimorodinné péče o děti
předškolního věku, v rozsahu převyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci a čtyři
hodiny denně (u zdravotně postižených dětí je to 6 hodin denně). U dítěte, které
dovršilo 2 roky, není docházka omezena. Tato podmínka je v určitém rozporu se
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zákonem o dětských skupinách, který předpokládá docházku minimálně 6 hodin denně.
Pokud by toto bylo důsledně dodržováno, nemohly by děti mladší dvou let pracujícího
rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek, dětské skupiny navštěvovat. Určitým
nedostatkem zákona o dětských skupinách je i to, že je mohou navštěvovat až děti od
jednoho roku (v původním návrhu bylo od půl roku) a již zmiňovaná docházka na 6
hodin denně. I když potřeba zajistit hlídání na několik hodin denně se týká malého
procenta žen (studentek, vysoce kvalifikovaných pracovnic apod.), měly by mít
možnost zajistit pro svoje dítě cenově dostupnou krátkodobou péči.
Pro řadu rodičů malých dětí je řešením využívání flexibilních forem práce.
Přestože je zákoník práce umožňuje, nejsou využívány v takovém rozsahu, jako
v některých západních zemích. Zejména v případě žádosti zaměstnance o zkrácený
pracovní úvazek, či flexibilní pracovní dobu je často ze strany zaměstnavatele zneužita
klausule „pokud tomu nebání vážné provozní důvody“.
Obecně můžeme říci, že Česká republika disponuje legislativou, která při
důsledné aplikaci do praxe slaďování rodinného a pracovního života umožňuje. Zároveň
musíme připustit, že v České republice jsou určité zažité tradice a kulturní zvyklosti,
které nelze změnit legislativními opatřeními. Podle českých psychologických autorit, je
malému dítěti nejlépe v péči matky (nebo osoby ji nahrazující bez ohledu na pohlaví),
která má s dítětem intenzivní a dlouhodobý vztah. Praxí prověřené je doporučení, aby
malé dítě trávilo v péči kolektivního zařízení předškolní péče nejdéle 4 hodiny denně.
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6 NÁVRHY DE LEGE FERENDA
Stanovit standardní postup jak postupovat při slaďování rodinného a pracovního
života je velmi obtížné, protože české rodiny se liší jak svojí podobou, tak svými
hodnotovými preferencemi. Přesto můžeme vymezit několik základních pravidel,
kterými by se měly projekty pro slaďování rodinného a pracovního života inspirovat:
1) Při všech rozhodnutích musí být prvořadým zájmem zájem dítěte, a to musí být
plně respektováno při umístění dítěte do zařízení mimorodinné péče. V ideálním
případě by (podle psychologů) v něm dítě do 3 let věku nemělo pobývat více než
4 hodiny denně. Tomu by měl být přizpůsoben režim v mikrojeslích a dětských
skupinách. Naproti tomu, v některých případech, by bylo vhodné umožnit
v dětských skupinách pobyt dětem od půl roku (u studentek, vysoce
kvalifikovaných matek apod.), jak bylo původně navrhováno.
2) Mateřské školy jsou předškolní vzdělávací zařízení a povinné přijímání dětí
mladších dvou let od roku 2020 je přinejmenším sporné. Děti mladší dvou let by
měly být přijímány pouze výjimečně v případě, že jsou dostatečně tělesně
a duševně vyspělé, aby mohly absolvovat vzdělávací program.
3) Mateřství a rodičovství jsou jedinečné hodnoty a rodina, pokud rodič zůstane
s malým dítětem doma (dnes nejčastěji matka), by se v žádném případě neměla
dostat do příjmové chudoby. Za tím účelem by bylo namístě zvýšit rodičovský
příspěvek (bylo navrhováno na 300 000, -Kč) a prodloužit možnost jeho čerpání
do 5 let dítěte, tedy do jeho dnes povinného nástupu do mateřské školy. Otázkou
k diskusi je, zda absolvování posledního ročníku mateřské školy musí být
skutečně povinné pro všechny děti a zda (pokud rodiče zajistí jeho vzdělávání
doma tak, aby mohlo nastoupit bez problémů do prvního ročníku základní školy)
by mohla být část dětí od povinné docházky osvobozena.
4) Jako reálný fakt musíme přijmout, že stoupá počet samoživitelek, někdy
i samoživitelů. V tomto případě by neměl stát připustit, aby dítě doplácelo na
nezodpovědnost jednoho z rodičů a měl by zavést (mnohokrát zmiňované)
zálohované výživné. Ve většině případů stát disponuje dostatečnými sankčními
prostředky jak z dlužníka výživné vymoci.
5) Stát nemůže nařídit podnikům, aby realizovaly prorodinnou politiku, ale může
vytvořit klima, kdy se stane přirozenou součástí sociální zodpovědnosti podniků.
6) České podniky musí pochopit, že sociální zodpovědnost, je podmínkou jejich
konkurenceschopnosti a tomu přizpůsobit strategii v oblasti řízení lidských
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zdrojů. Právě rodiče potřebují jistotu dlouhodobého zaměstnání a jsou loajálními
a angažovanými zaměstnanci. Je v zájmu zaměstnavatele si takovéto pracovníky
udržet, a proto by měli být daleko vstřícnější vůči jejich individuálním potřebám
(firemní mateřské školy, mikrojesle, dětské skupiny, příspěvek pro zaměstnance
na zajištění péče o dítě, benefity pro rodiče, flexibilní formy zaměstnávání atd.).
Specifickou skupinou jsou těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně na mateřské
dovolené, kterým by měla být věnována mimořádná péče a měl by jim být
usnadněn návrat do zaměstnání, především prostřednictvím komunikace v době
mateřské a rodičovské dovolené.
7) Základním činitelem při slaďování rodinného a pracovního života je rodina.
Rodiče si musí jasně stanovit priority a připustit si, že v různých etapách života
je musí měnit. Sebevzdělanější a sebeambicióznější matka nemůže mít za
prioritu zaměstnání v době, kdy má v péči kojence. V souladu s poznatky
moderního managementu je v zájmu duševní hygieny, aby každý dospělý našel
rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a toto platí ve zvýšené míře pro
rodiče a to nejen malých dětí. Rovnoprávné partnerské soužití, společná péče
o děti, respektování potřeb partnera je věcí, kterou nemůže vyřešit žádný zákon,
žádná koncepce a jediné, čím může stát přispět, je edukace a informovanost.
Ke změnám pohledu na gender může docházet pouze postupně, příklady z jiných
zemí mohou být dobrou inspirací, ale nelze je prosazovat násilně a bez ohledu na
zažité tradice. To, že se stále více mužů podílí na péči o malé děti a domácnost
je dobrým znamením pro budoucí vývoj.
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Závěr
Svým stupem do Evropské unie a následným podpisem Lisabonské smlouvy se
Česká republika zavázala dodržovat v oblasti genderové a rodinné politiky pravidla,
která odpovídají standardům vyspělých evropských zemí. Zatímco řešení ochrany
a podpory těhotenství, mateřství a rodičovství, jakož i ochrany dítěte, můžeme
považovat za nadstandardní a srovnatelné se situací v nejvyspělejších evropských
zemích, v oblasti rovných příležitostí a rovného přístupu na pracovní trh mají české
ženy postavení složitější. Evropská unie ve svých dokumentech uplatňuje zákaz jakékoli
diskriminace včetně diskriminace genderové a klade důraz na uplatnění žen na trhu
práce a ve společnosti vůbec, přičemž předpokládá, že péče o děti a domácnost je
záležitostí obou rodičů (stejným dílem). Zároveň podporuje a na národních státech
vyžaduje, aby vytvořily podmínky pro co největší zapojení žen do pracovního trhu
včetně toho, aby se ženy po mateřské dovolené mohly co nejdříve vrátit do práce. Přesto
však přetrvávají v České republice problémy, na které upozorňuje ve svých statích
mimo jiné i prof. V. Štangová. „Jde o nižší zaměstnanost či zaměstnatelnost žen ve
srovnání se zaměstnaností mužů, dále o nízkou míru využívání flexibilních forem práce,
o existenci určitých bariér návratu matek na trh práce, o významný rozdíl v odměňování
žen a mužů, který činí až 25 % a jedná se i o nízké procentuální zastoupení žen
v rozhodovacích pozicích.“85

Naproti tomu v české společnosti je zakotvený a

odborníky potvrzený názor, že rodina je nejlepším prostředím pro výchovu dětí a že
dětem do tří let je nejlépe v mateřské péči. Tuto skutečnost zohledňuje formou
velkorysého rodičovského příspěvku i česká legislativa. Později sice umožnila jeho
čerpání oběma rodičům, poznatky z praxe však ukazují, že otcové odcházejí na
rodičovskou dovolenou ve velmi vzácných případech a matky se do práce vracejí
nejčastěji těsně před tím, než dítě dovrší tří let (matky obdrží od zaměstnavatele
původní místo a dítě může nastoupit do mateřské školy). Moderní česká rodina je
většinou postavena na modelu dvou pracujících rodičů a oba rodiče by měli hledat cesty
jak sladit pracovní a profesní život, aby jim zbyl čas na výchovu dětí, péči o domácnost
i vlastní zájmy. Podle kulturních antropologů a hlubinných psychologů je za jádro
nukleární rodiny považován vztah matka – dítě a nikoli vztah partnerský. Ten v systému
plní instrumentální roli, má za úkol chránit základní pár, tj. matku a dítě. Tuto
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skutečnost reflektuje i platné rodinné právo, které na první místo klade princip blaha
dítěte (vedle principu rovnosti subjektů a principu vzájemné pomoci). Přes feministické
proklamace, zůstává matka nejdůležitější osobou v životě malého dítěte (otec nebo jiná
osoba ovšem může „roli matky“ zastoupit) a rovněž podle poznatků z praxe, v české
společnosti tradičně náleží ženám větší díl péče o děti než mužům. Sladění rodinného a
pracovního života je proto považováno především za problém žen. V současné době se
hledají cesty, jak umožnit ženám alternativní formy zaměstnávání, aby mohly spojit
péči o dítě a rozvoj kariéry. Můžeme konstatovat, že zde dochází k určitému zkreslení,
neboť aby ženy mohly pracovat (nejen při malém dítěti, ale i později až do jeho
dospělosti), potřebují spolupráci mužů. Zároveň musíme respektovat, že v české
společnosti existují rodiny s různou hodnotovou orientací (křesťanské rodiny, rodiny
zaměřené ekologicky, podnikatelské rodiny, rodiny partnerů stejného pohlaví, narůstá
počet osamělých matek a setkáme se i s rodinami osamělých otců). Do budoucna může
nastat problém, jak přistupovat k rodinám migrantů z arabských a afrických zemí, kde
tradičně ženy mimo domov nepracují. Pojímání mužské a ženské role je a musí zůstat
individuální záležitostí každé rodiny a legislativa může pouze zajistit:


odstranění viditelných i neviditelných bariér na základě pohlaví,



zajištění stejných příležitostí na trhu práce,



vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (familyfriendy přístup).

V tomto smyslu můžeme konstatovat, že česká legislativa odpovídá požadavkům
Evropské unie a vládní rodinná politika je vůči rodině vysoce vstřícná (s výjimkou
několika nedostatků jako je zejména nízká výše porodného, neřešení situace
samoživitelek, nedostatek míst ve veřejných mateřských školách). Velmi vstřícným
opatřením byl zákon o dětských skupinách a možnost pracovat při pobírání
rodičovského příspěvku. České právo rovněž zakazuje každou diskriminaci včetně
diskriminace z důvodu genderu.
Problém je v postojích zaměstnavatelů, což je částečně dáno tím, že v České
republice převažuji malé a střední podniky. V řadě z nich přetrvává neochota
zaměstnavatelů umožnit ženám - matkám kratší pracovní úvazek, či flexibilní pracovní
dobu. V některých případech je to z provozních důvodů skutečně obtížné, v jiných
případech jde však o zneužití možností daných zákonem. Pro mnoho žen však situace
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„být doma s dětmi“ znamená příležitost organizovat si čas po svém, i když s ohledem na
potřeby dítěte a mateřství je pro ně alternativa k neoblíbené placené práci. Mohou
během ní získat nové kompetence a vrátit se k výdělečné činnosti třeba i v jiném oboru.
Proto v rámci sladění profesního a rodinného života se ukazuje jako efektivní umožnit
ženám příležitost k dalšímu vzdělávání. V rámci Evropské unie je situace v České
republice specifická v tom, že míra zaměstnanosti žen s malými dětmi je na evropském
minimu, ale míra zaměstnanosti žen s dětmi nad 11 let je nejvyšší v Evropské unii.
Řešení problematiky slaďování rodinného a pracovního života úzce souvisí se sociální
odpovědností firem. V zahraničí a postupně i v České republice je v rámci řízení
lidských zdrojů prosazován postoj přátelský k rodině, politika diverzity a flexibilní
formy zaměstnání. V současnosti, kdy se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem
pracovních sil, je vytvoření podmínek pro zaměstnávání žen s malými dětmi příležitostí,
jak získat další pracovní síly. Stát nemůže nařídit podnikům, aby realizovaly
prorodinnou politiku, ale může vytvořit klima, kdy se stane přirozenou součástí sociální
zodpovědnosti podniků.
Otázkou, kterou nemůžeme opomenout, je přístup pracujících rodičů. Ve vztahu
k zaměstnavateli je nezbytné, aby znali všechny možnosti, které jim poskytuje zákoník
práce a společně se zaměstnavatelem hledali řešení pracovního uplatnění, které bude
výhodné pro obě strany. Slaďování rodinného a pracovního života musí být ze strany
zaměstnavatele realizováno pouze se znalostí skutečných potřeb zaměstnanců.
Situaci v rodinách týkající se rovnoprávného postavení mužů a žen, nemůže vyřešit
žádný zákon, žádná koncepce. Jediné, čím může stát přispět, je edukace
a informovanost. Ke změnám pohledu na gender bude docházet postupně, příklady
z jiných zemí mohou být dobrou inspirací, ale nelze je prosazovat násilně, bez ohledu na
zažité tradice a konkrétní situaci a reálné možnosti.
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Vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské
skupiny do 12 dětí.
Vyhláška č. 410/2014 Sb. o hygienických požadavcích a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

71

Seznam použitých zkratek
ČR- Česká republika
EU- Evropská unie
MPSP- Ministerstvo práce a sociálních věcí
OZ- Občanský zákoník
ZP - Zákoník práce
Seznam tabulek
1.

Přídavek na dítě

2.

Porodné

3.

Počet dětí a chův v dětské skupině

72

ABSTRAKT
Současná evropská rodina je postavena na ideálu genderové rovnosti a za
stěžejní považuje zájem dítěte. Strategií Evropské unie je zapojit co nejvíce žen do
pracovního trhu a národní vlády vybízí k tomu, aby přijaly opatření umožňující ženám
sladit práci a péči o dítě. Zároveň je ve vyspělých zemích prosazováno, aby se na péči
o dítě, včetně předškolních dětí, rovnoměrně podíleli oba rodiče. Česká legislativa
odpovídá evropským standardům a vytváří předpoklady pro sladění rodinného
a pracovního života. V praxi přetrvá konzervativní postoj rodičů i zaměstnavatelů.
S dítětem do tří let nejčastěji zůstává matka doma a zaměstnavatelé nejsou příliš vstřícní
k flexibilním formám práce, které by matkám malých dětí umožnily zapojení do
pracovního procesu. Cestou, jak situaci změnit, je zvýšení společenské odpovědnosti
firem a vstřícnosti vůči rodinám a změna v postojích samotných rodičů, což představuje
především vyšší zapojení otců do péče o dítě. Řešení ochrany a podpory těhotenství,
mateřství a rodičovství, jakož i ochrany dítěte, můžeme v České republice považovat za
nadstandardní a srovnatelné se situací v nejvyspělejších evropských zemích. V oblasti
přístupu na pracovní trh se však české ženy potýkají s řadou překážek (chybějící
zařízení péče o předškolní děti, neochota zaměstnavatelů k flexibilním pracovním
úvazkům, předsudky týkající se jejich profesní kariéry a další). Rodičovský příspěvek
sice může být podle zákona čerpán oběma rodiči, poznatky z praxe však ukazují, že
otcové odcházejí na rodičovskou dovolenou ve vzácných případech a matky se do práce
vracejí nejčastěji těsně před tím, než dítě dovrší tří let. Moderní česká rodina je většinou
postavena na modelu dvou pracujících rodičů a oba rodiče by měli hledat cesty, jak
sladit pracovní a rodinný život, aby jim zbyl čas na výchovu dětí, péči o domácnost
i vlastní zájmy. Zároveň musíme respektovat, že existují rodiny s různou hodnotovou
orientací (křesťanské rodiny, rodiny zaměřené ekologicky, podnikatelské rodiny, rodiny
partnerů stejného pohlaví, narůstá počet osamělých matek a setkáme se i s rodinami
osamělých otců). Pojímání mužské a ženské role je a musí zůstat individuální záležitostí
každé rodiny a legislativa může pouze zajistit odstranění viditelných i neviditelných
bariér na základě pohlaví, zajištění stejných příležitostí na trhu práce a vytváření
podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (family- friendy přístup).
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ABSTRACT
The current European family is based on the ideal of gender equality and considers the
interest of the child to be fundamental. The European Union strategy is to involve as
many women as possible in the labour market and encourages national governments to
adopt measures to enable women to reconcile their work and care for children.
Developed countries also promote both parents being equally involved in the care of
children, including preschool children. Czech legislation conforms to European
standards and creates the preconditions for reconciling family and work life. In practice,
the conservative attitude of both parents and employers persists. The mother usually
stays at home with a child under the age of three and employers are not very
accommodating to flexible forms of work that enable mothers of young children to get
involved in the work process. The way to change the situation is to increase corporate
social responsibility and family friendliness and to change the attitudes of parents
themselves, increasing the involvement of fathers in care of children in particular.
Solutions to the protection and support of pregnancy, maternity and parenthood, as well
as the protection of the child in the Czech Republic can be considered as above-standard
and comparable to the situation in the most advanced European countries. However,
Czech women face a number of obstacles in terms of access to the labour market (lack
of care facilities for preschool children, employers’ unwillingness to job flexibly,
prejudices related to their professional careers, and others). Parental allowance may be
taken by both parents according to the law, but evidence indicates that fathers take
parental leave in rare cases and mothers usually return to work just before the child
reaches the age of three. A modern Czech family is mostly based on a model of two
working parents and both parents should look for ways to reconcile work and family life
to give them time to raise children, care for their household and their own interests. At
the same time, we must respect the fact that there are families with different value
orientations (Christian families, ecological families, business families, same-sex
families, there is an increasing number of lone mothers, and also families of lone
fathers). Understanding male and female roles is and must remain an individual matter
of each family; legislation can only ensure the removal of visible and invisible barriers
based on gender, ensuring equal opportunities in the labour market, and creating
conditions for reconciling work and family life (family-friendly approach).
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