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Úvod 

Narození či osvojení dítěte má zásadní vliv na život lidí a to nejenom kvůli změnám, ke kterým 

dochází v jejich soukromém životě, ale právě díky péči o dítě dochází i k významnému ovlivnění 

jejich pracovněprávního postavení. I přestože je rodina základem společnosti a její ochrana je 

jedním z práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, se ženy při očekávání dítěte či 

osoby při péči o dítě často dostávají do situace, kdy jejich postavení v rámci pracovního práva je 

značně ztíženo a jejich ochrana v oblasti pracovněprávních vztahů se stává nezbytnou. 

Téma pracovněprávního postavení osob pečujících o dítě se dotýká většiny lidí, a proto nelze 

opomenout jeho společenskou důležitost. Jedná se o obsáhlou problematiku, kdy se právě péče o 

děti promítá do velké části pracovního práva a řady jeho institutů. Snahou je vždy zajistit 

dostatečnou ochranu zaměstnanců, především žen, a zároveň zaručit, že nebude docházet 

k nadměrnému zatěžování zaměstnavatele, což by potažmo mohlo zvýšit jeho neochotu 

zaměstnávat určité skupiny lidí a vést k opačnému efektu, než je cíl těchto ochranných opatření.   

Protože oblast pracovněprávního postavení osob pečujících o dítě, obecně jako celé pracovní 

právo a právo sociálního zabezpečení, musí reflektovat mnohé změny ve společnosti, právní 

úprava se zde neustále proměňuje a prochází častou novelizací. Pracovní právo se navíc aktuálně 

potýká s i dopady epidemie virové choroby covid-19, takže i zde lze spatřit důležitost tématu této 

práce. 

Základním cílem mé práce je komplexně zpracovat toto téma a podrobně upravit vliv péče o 

dítě na pracovněprávní postavení osob v jeho jednotlivých fázích, tedy v těhotenství, během 

mateřské a rodičovské dovolené i v různých aspektech, například při slaďování pracovního a 

rodinného života. V souladu s tímto cílem je práce systematicky rozdělena do pěti kapitol, kdy 

každá kapitola obsahuje kompletní přehled daného tématu tak, aby předala veškeré relevantní 

informace uceleně a samostatně. Zároveň je však u každého z témat vyzdvihnuto jeho postavení 

v dané problematice, propojení s ostatními částmi práce a rozdílnost úpravy v jednotlivých fázích 

péče o dítě či v jednotlivých institutech pracovního práva. 

První kapitola obsahuje představení základních právních předpisů, které pracovní právo 

v oblasti péče o dítě provázejí a to na vnitrostátní a mezinárodní úrovni i na úrovni Evropské unie. 

V poslední části této kapitoly se zároveň věnuji principu rovného zacházení mezi muži a ženami 
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a tedy zákazu diskriminace na základě pohlaví, neboť se jedná o téma, které s hlavním námětem 

práce úzce souvisí.  

Druhá kapitola je věnována těhotenství ženy a zabezpečení ochrany jejího zdraví i zdraví dosud 

nenarozeného dítěte a vliv tohoto období na jednotlivé instituty pracovního práva. Zohledněn je 

zde i pohled na těhotenství z oblasti práva sociálního zabezpečení.  

Třetí kapitola se zabývá obdobím mateřské dovolené jako jedné z důležitých osobních 

překážek na straně zaměstnance. V této kapitole se věnuji i postavení otce při péči o dítě a možné 

nároky na dávky sociálního zabezpečení, které mu z této pozice vyplývají.  

Ve čtvrté kapitole je obsažena úprava rodičovské dovolené. Opět je i zde upraven pohled 

sociálního zabezpečení na tuto oblast. 

Poslední pátá kapitola se zabývá sladěním výkonu práce a péče o dítě a jednotlivými aspekty, 

které tuto harmonizaci ovlivňují. Především se v této kapitole zabývám náročností návratu do 

zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, atypickými formami zaměstnání a zařízeními péče 

o děti.  

Dalším cílem mé práce je porovnání české úpravy s právní úpravou v sousedních státech České 

republiky a poukázat na rozdíly a podobnosti mezi úpravami. Závěry tohoto porovnání jsou 

uvedeny napříč prací a speciálně jsou mu věnovány podkapitoly u kapitol těhotenství, mateřské 

dovolené a rodičovské dovolené. V poslední řadě jsou v průběhu práce začleněny návrhy de lege 

ferenda, které jsou uvedeny vždy u příslušných kapitol, kterých se daný návrh týká.  

Práce vychází z právního stavu účinného ke dni 29. 11. 2020 
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1 Právní úprava těhotenství, mateřství a rodičovství v pracovněprávních 

vztazích 

Nejdůležitějším právním předpisem v oblasti pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Práva a povinnosti osob pečujících o dítě jsou však mimo 

tento zákon upraveny i řadou dalších předpisů. Základní ochranu osob pečujících o dítě zaručuje 

Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“)1 a příslušné mezinárodní smluvy, jimiž je 

v souladu s článkem 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“), Česká republika vázána a které jsou součástí právního řádu. Vedle oblasti mezinárodní 

úpravy, která je v oblasti rodinného života a jeho sladění s pracovním životem velmi rozsáhlá, má 

významnou roli i právo Evropské unie.  

1.1 Česká právní úprava 

Základní ochranu osob pečujících o dítě, jak již bylo výše řečeno, zaručuje Listina. Článek 29 

odst. 1 Listiny stanoví: „Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou 

ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.“ Ač právní postavení osob pečujících 

o dítě se týká i mužů, většina zákonných úprav cílí právě na zabezpečení a ochranu žen. Důvodem 

k tomuto je snaha o vyrovnání přirozených fyzických rozdílů mezi pohlavími. Ač je zvýšená 

ochrana nutná zejména v době těhotenství ženy, při kojení, období po porodu a obecně při péči o 

dítě, Listina tímto článkem zohledňuje rozdíly mezi ženami a muži i mimo tutu dobu, která pro 

řadu žen ani nastat nemusí. V této souvislosti je však třeba poukázat na článek 1 a článek 3 odst. 

1 Listiny, který zaručuje základní práva a svobody všem, bez rozdílu na pohlaví a tedy stanovuje 

obecný zákaz diskriminace. Zvýšená ochrana garantovaná článkem 29 Listiny směřuje pouze na 

pracovněprávní vztahy. Nerovnost jak v zaměstnanosti mezi pohlavími, zejména pak ve spojení 

s péčí o děti, tak ve finančním ohodnocení žen a mužů jsou stále natolik podstatné, že je daná 

úprava více než opodstatněná.   

 Dalším článkem Listiny, který se zabývá předmětnou oblastí, je článek 32. I tento článek se 

v odst. 2 věnuje zvláštní ochraně žen, konkrétně již v období těhotenství, kterému je podrobně 

věnována kap. 2 Těhotenství. Další odstavce uvedeného článku se zabývají rodičovstvím a rodinou 

obecně a ochrana je tedy poskytována i mužům. Článek 32 ods. 1 Listiny stanoví, že: „Rodičovství 

a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.“ Stejně jako 

                                                 
1 Zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součástí 

ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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u článku 29 se i článek 32 odst. 1 řadí dle článku 41 odst. 1 Listiny mezi práva, kterých se lze 

domáhat jen v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. Tato ochrana je provedena zejména 

§ 655 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který se 

zabývá obecnou úpravou rodinného práva. Řada zákonů provádějící tyto články Listiny nalezneme 

i v oblasti práva sociálního zabezpečení.  

Právě na oblast sociálního zabezpečení směřuje i článek 32 odst. 5 Listiny, který stanoví: 

„Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.“ Ač článek 41 odst. 1 Listiny specificky 

tento odstavec mezi práva, kterých se lze domáhat pouze v mezích zákonů neřadí, jeho přímou 

realizaci si lze představit jen stěží. Na pomoc od státu lze pohlížet jak na materiální pomoc i jako 

na pomoc nemateriální.2 Právě materiální pomoci rodinám, konkrétně rodičům pečujícím o děti, 

se věnuje velká část právních předpisů sociálního zabezpečení.  

Pracovní právo je v České republice, stejně jako v naprosté většině ostatních zemí považováno 

za samostatné právní odvětví.3 Aktuální zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., nahradil předchozí 

zákon č. 65/1965 Sb., a byl již za dobu své účinnosti mnohokrát novelizován. Nejnovější novela, 

ke které dochází zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, s dělenou účinnosti od 30. 7. 2020 

a od 1. 1. 2021, přichází s řadou změn, které se dotýkají i oblasti péče osob o děti.4 Pracovní právo 

i oblast pracovního zabezpečení jsou stále se vyvíjejícími oblastmi, které se musí přizpůsobovat 

aktuálním požadavkům a časté novelizace právních předpisů jsou v tomto odvětví očekávatelné.   

Zákoník práce upravuje především pracovněprávní vztahy upravené v § 1 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Dle tohoto ustanovení se jedná o vztahy vznikající 

při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, v tomto případě se jedná o skupinu 

tzv. individuálních pracovněprávních vztahů vznikajících při výkonu závislé práce dle § 2 odst. 1 

zákoníku práce. 5 Ustanovení § 1 písm. b) zákoníku práce za pracovněprávní vztahy označuje 

rovněž ty právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce. Pichrt definuje 

pracovněprávní vztahy jako: „právní (právem upravené) vztahy mezi subjekty – osobami 

                                                 
2 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina: Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých In Listina základních práv a svobod: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, ISBN 978-80-7357-750-6  
3 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 1, ISBN 978-80-7400-667-8  
4 K tomuto blíže v kap. 3.5.2 Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené   
5 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 55, ISBN 978-80-7400-667-8  
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účastnícími se pracovního procesu v extenzivním slova smyslu, jejichž obsahem 

jsou vzájemná práva a povinnosti těchto osob.“ 6  

Na rozdíl od německého či rakouského právního řádu, kdy je oblast těhotenství, mateřství a 

rodičovství vyčleněna do speciálních zákonů zaměřující se pouze na tyto oblasti7, v České 

republice je, jak vychází z výše uvedeného § 1 zákoníku práce, oblast pracovního práva 

kodifikovaná a jednotlivá ustanovení upravující práva a povinnosti osob pečujících o děti jsou 

uvedena napříč zákoníkem práce. Nejvíce těchto ustanovení nalezneme v rámci překážek v práci 

na straně zaměstnance v § 191 a násl. zákoníku práce či u zvláštních pracovních podmínek 

některých zaměstnanců v § 237 a násl. zákoníku práce. Vedle zákoníku práce pak postavení 

vybraných zaměstnanců upravují i speciální zákony, například právní poměry státních 

zaměstnanců upravuje zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě (dále jen „zákon o státní 

službě“), který se v rámci podmínek výkonu služeb v části páté, hlavě VIII zabývá podmínkami 

pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby a výkonem 

služby z jiného místa.  

S pracovním právem, zvláště pak se slaďováním pracovního a rodinného života, je nerozlučně 

propojeno právo sociálního zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení je tvořeno souborem 

právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje a 

poskytuje oprávněným občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně 

činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena sociálním 

vyloučením. Toto je zabezpečeno právními nástroji, jakými jsou: povinné a dobrovolné (státem 

podporované a přísně regulované) pojištění, povinné (státní) zaopatření (podpory), sociální pomoc 

a sociální (přísně regulované a státem často podporované) služby.8  

Velmi významným zákonem v oblasti sociálního zabezpečení je zákon č. 117/1995 Sb., zákon 

o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“), kde významnou dávku pro 

osoby pečující o děti tvoří rodičovský příspěvek a uplatnění má i dávka porodné, dalším důležitým 

předpisem je zákon č. 187/2007 Sb., zákon o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o 

nemocenském pojištění“), kdy na základě účasti na tomto pojištění a při splnění zákonem 

                                                 
6 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 55, ISBN 978-80-7400-667-8  
7 Například neměcký zákon Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im 

Studium (Mutterschutzgeset) či rakouský Mutterschutzgesetz (MSchG)  
8 KOLDINSKÁ, Kristina, TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2018, str. 16, ISBN 978-80-7400-692-0  
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stanovených podmínek vzniká nárok na dávky peněžité pomoci v mateřství, otcovské, ošetřovné 

či vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. V oblasti sociálního zabezpečení hraje dále roli 

zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění, nebo zákon č. 

359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který upravuje systém dávek pěstounské péče, 

které se vyčlenily ze zákona o státní sociální podpoře.  

V souvislosti s článkem 3 Listiny, uvedeným na začátku kapitoly, který stanoví: „Základní 

práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo 

etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ je třeba zmínit i zákon č. 198/2009 Sb., 

zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (dále jen „antidiskriminační zákon“), který hraje podstatnou roli právě v oblasti 

rovného zacházení se zaměstnanci a to jak před vznikem pracovněprávních vztahů tak během 

jejich trvání.  

1.2 Mezinárodní právní úprava  

K výraznému ovlivňování norem vnitrostátního práva mezinárodní úpravou dochází díky 

zvýšenému zájmu o lidská práva zejména v období po 2. světové válce a dále díky činnosti 

mezinárodních organizací, rozvíjení hospodářských vztahů mezi státy i zvýšené migraci obyvatel 

z jednoho státu do druhého. Mezinárodní normy mají za cíl zlepšit pracovní podmínky pracovníků 

a zajistit vyšší standard sociálních práv. Také v důsledku snahy upravit základní lidská práva na 

širší než národní úrovni a vytvořit tak unifikovanou úpravu dochází k postupnému pronikání 

mezinárodního práva do práva vnitrostátního a jeho výraznému ovlivňování.9   

Dle článku 10 Ústavy jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je České republika vázána, součástí právního řádu. Takové mezinárodní smlouvy 

mají poté aplikační přednost před zákonem, který by s nimi byl v rozporu. Významné mezinárodní 

smlouvy vznikají především aktivní činností mezinárodních organizací. V oblasti pracovního 

práva se jedná zejména o Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) a Radu Evropy.   

                                                 
9 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 27, ISBN 978-80-7400-667-8 
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Mezi základní cíle OSN se řadí spolupráce při řešení mezinárodních ekonomických, 

sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod.10 

Jedním z hlavních orgánů OSN je Hospodářská a sociální rada (HSR) mající velký význam pro 

sociální oblast. Dalším důležitým orgánem byla Komise pro lidská práva, roku 2006 nahrazena 

Radou OSN pro lidská práva se sídlem v Ženevě, která svojí preventivní činností přispívá 

k předcházení porušování lidských práv.11  

Dne 10. prosince 1948 byla v rámci OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, jedná se 

o nezávazný dokument, který i přesto pro svůj katalog lidských práv hraje velkou roli. Mezi další 

významné smlouvy zabývající se oblastí sociálních práv je Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech, přijat v New Yorku dne 19. 12. 1966 spolu s Mezinárodním 

paktem o občanských a politických právech. Oba tyto pakty jsou součástí právního řádu České 

republiky, publikované pod č. 120/1976 Sb. Z dalších mezinárodních smluv uzavřených na půdě 

OSN v oblasti postavení žen a osob pečujících o dítě, je třeba vyzdvihnout Úmluvu o odstranění 

všech forem diskriminace žen přijatou v New Yorku dne 18. 12. 1979 (publikována pod č. 62/1989 

Sb.) (dále jen „Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen“), či Úmluvu o právech dítěte 

přijatou 20. 11. 1989 (publikována pod č. 104/1991 Sb.).    

K OSN je přidružená mimo jiné i odborná organizace Mezinárodní organizace práce (ILO) se 

sídlem v Ženevě, založená roku 1919 v rámci Pařížské mírové konference, která přijala řadu 

mezinárodních úmluv a doporučení v oblasti pracovního práva. Z těchto úmluv lze vyzdvihnout: 

- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 o noční práci mladistvých zaměstnaných 

v průmyslu (revidovaná) z roku 1948 (publikována pod č. 460/1990 Sb.)  

- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) z 

roku 1958 (publikovaná pod č. 465/1990 Sb.)  

- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 

pracovním prostředí z roku 1989 (publikovaná pod č. 20/1989 Sb.)  

- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 171 o noční práci z roku 1990 (publikovaná pod 

č. 230/1998 Sb.)   

                                                 
10 Cíle organizace In: osn.cz [online] [cit. 2020-11-23]. Dostupné z: https://www.osn.cz/osn/cil/ 
11 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 37, ISBN 978-80-7400-667-8  
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- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 102 o sociálním zabezpečení (minimální 

standardy) z roku 1952 (publikovaná pod č. 461/1991 Sb.)  

Všechny tyto úmluvy byly ratifikované Českou republikou a vyhlášené v příslušných částkách 

Sbírky.  

 Další mezinárodní organizací, která má velký vliv na oblast pracovního práva a obecně 

sociálních práv je Rada Evropy založená roku 1949 podpisem zakládací listiny, tzv. Londýnské 

dohody. Sídlo Rady Evropy se nachází ve Štrasburku. Jedním z nejdůležitějších dokumentů Rady 

Evropy je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 (publikována pod č. 

202/1992 Sb.) (dále jen „Evropská úmluva o lidských právech“), která zakotvuje základní práva a 

svobody, mimo jiné i zákaz nucené práce upravený článkem 4 odst. 2 této úmluvy. Evropskou 

úmluvou o lidských právech byl zřízen Evropský soud pro lidská práva jakožto stálý úřad sloužící 

k zajištění plnění závazků z úmluvy.12 K tomuto soudu se může dle článku 35 Evropské úmluvy o 

lidských právech obrátit občan smluvního státu s individuální stížností ve chvíli vyčerpání všech 

vnitrostátních opravných prostředků a při zachování šestiměsíční lhůty od přijetí konečného 

rozhodnutí ve věci.    

 Druhým významným dokumentem Rady Evropy je Evropská sociální charta přijatá roku 

1961 v Turíně, k jejíž ratifikaci došlo v roce 1999 (dále jen „Charta“). Charta obsahuje katalog 

evropských hospodářských a sociálních práv a stanovuje základní zásady této oblasti. V bodě 8. 

části I. stanoví jako jeden z cílů politiky smluvních stran Evropské sociální charty: „Zaměstnané 

ženy v případě mateřství a ostatní zaměstnané ženy, pokud je to vhodné, mají právo na zvláštní 

ochranu ve své práci.“ V části II., čl. 8 upravuje právo zaměstnaných žen na ochranu a konkrétní 

požadavky kladené na smluvní strany, jako je poskytnutí volna ženě v souvislosti s narozením 

dítěte v celkové délce nejméně 12 týdnů, tedy institut mateřské dovolené dle § 195 zákoníku práce. 

Další bod daného článku se zabývá zákazem výpovědi podané zaměstnavatelem v době mateřské 

dovolené ženy. Charta dále upravuje právo na dostatek volného času pro matky kojící své děti, 

tedy přestávky na kojení během pracovní doby. Posledním bodem, který Charta v daném článku 

zmiňuje je regulace noční práce žen v průmyslu spolu se zákazem zaměstnávání žen při 

podzemním dolování a při všech dalších pracích, které by pro ně byly nevhodné z důvodu 

nebezpečí, škodlivosti zdraví nebo námahy. Dalším článkem významným pro oblast péče osob o 

děti je čl. 16 upravující právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu nebo čl. 17, jehož 
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cílem je zajistit uplatnění práva matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu. K Evropské 

sociální chartě bylo vydáno několik dodatků pozměňující a přidávající jednotlivé články, 

naposledy pak byla Charta revidována roku 1996 ve Štrasburku, tato verze však nebyla Českou 

republikou dosud ratifikována. Kontrola dodržování závazků vyplývajících z Charty je postavena 

na předkládání příslušných zpráv generálnímu tajemníkovi Rady Evropy ve stanovených 

čtyřletých lhůtách a následné šetření těchto zpráv Evropským výborem pro sociální práva.13  

 Třetím dokumentem vydaným na půdě Rady Evropy je Evropský zákoník sociálního 

zabezpečení ze dne 1964, který byl ratifikován Českou republikou v roce 2000 a vyhlášen pod č. 

90/2001 Sb.m.s. (dále jen „Zákoník“). Spolu s touto ratifikací bylo učiněno prohlášení o přijímání 

povinností vyplývající z toho Zákoníku v jednotlivých oblastech sociálního zabezpečení, pro účely 

této práce je podstatná zejména část VII, tedy Rodinné dávky spolu s částí VIII, dávky v mateřství. 

Právě v části VIII je podrobně upraveno jaké sociální události mají být kryty příslušnými dávkami. 

Jedná se dle čl. 47 Zákoníku o dobu těhotenství, porod a jeho následky.  

1.3 Evropská právní úprava 

Vedle vnitrostátního práva a mezinárodního práva má na oblast pracovního práva významný 

vliv i Evropská unie, jíž je Česká republika členem od 1. 5. 2004. Na úrovni Evropské unie dosud 

neexistuje ucelený systém pracovního práva ale z důvodu stoupání významu sociální politiky i na 

úrovni Evropské unie, zde dochází ke stále větší regulaci. Základním zaměřením sociální politiky 

v oblasti pracovního práva je prosazování práva na volný pohyb pracovníků a dalších osob, rovnost 

pohlaví, zákaz diskriminace, politika zaměstnanosti a sociální dialog.14   

Právní předpisy Evropské unie jsou rozděleny na primární a sekundární. Právě primární právo, 

jakými jsou evropské smlouvy, definují cíle Evropské unie a pravidla, kterými se řídí činnost 

jednotlivých unijních orgánů. Tyto smlouvy jsou závazné pro všechny členské státy. Cíle, které 

jsou stanoveny unijním primárním právem, jsou naplňovány pomocí práva sekundárního. Jedná se 

o jednotlivé právní akty Evropské unie, jakými je nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení či 

stanoviska. Tyto sekundární právní akty se liší svou právní závazností od nařízení, které je právně 

                                                 
13 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 40, ISBN 978-80-7400-667-8 
14 Tamtéž, str. 45 
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závazné a přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie po stanoviska, která jsou 

pouze nezávaznými vyjádřeními k určité problematice.15   

Základ práva Evropské unie tvoří Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a 

Smlouva o Evropské unii („dále jen SEU“). SFEU se věnuje oblasti sociální politiky v hlavě X. 

Prvním článkem 151 odkazuje na základní sociální práva stanovená v Evropské sociální chartě 

z roku 1961 a v Chartě Společenství základních sociálních práv pracovníků z roku 1989 a 

vyzdvihuje cíle členských států, kterými je dle daného článku podpora zaměstnanosti, zlepšování 

životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet 

jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za 

účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučení. V následujících článcích se SFEU 

zabývá působností a povinnostmi jednotlivých institucích fungujících v rámci Evropské unie, 

zejména pak Evropského parlamentu, Rady Evropské unie či Evropské Komise v rámci 

zabezpečování unijních sociálních práv. Konkrétně pak v článku 153 SFEU stanoví, že Evropská 

unie podporuje a doplňuje činnost členských států mimo oblasti ve výše citovaném článku 151 i 

například v oblastech zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a 

bezpečnost pracovníků, pracovních podmínek či rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu 

práce a zajištěno rovné zacházení na pracovišti.16 Za tímto účelem přijímají opatření Evropský 

parlament a Rada. Článek 156 se obdobně zabývá oblastmi, ve kterých Komise podporuje 

spolupráci mezi členskými státy a koordinuje jejich činnosti.   

Článek 301 a násl. SFEU upravuje Evropský hospodářský a sociální výbor se sídlem v Bruselu, 

jakožto poradní orgán zastupující organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a další zájmové 

skupiny. Evropský hospodářský a sociální výbor poskytuje svá stanoviska Evropské komisi, Radě 

EU a Evropskému parlamentu a působí jako spojovací článek mezi těmito institucemi. V rámci 

své činnosti vydává řadu stanovisek a informačních zpráv vypracovaných na žádost uvedených 

institucí i z vlastní iniciativy.17  

Velmi důležitou roli hraje v rámci sociální politiky článek 157 SFEU, který stanoví v odst. 1.: 

„Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 

rovnocennou práci.“ Odst. 4. daného článku SFEU poté však doplňuje: „S ohledem na zajištění 

                                                 
15 Právo EU In: europa.eu [online] [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/law_cs 
16 Článek 153 odst. 1 písm a), b), i) SFEU 
17 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) In: europa.eu [online] [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_cs 
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úplné rovnosti mezi muži a ženami v profesním životě nebrání zásada rovného zacházení 

členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění profesní 

činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní 

kariéře.“ Právě tento odstavec míří na zvláštní ochranu žen v pracovních vztazích zejména se 

zaměřením na jejich ochranu v období těhotenství, mateřství a další péče o dítě a vyrovnání tak 

ztížené situace, ve které se žena jako subjekt pracovního práva ocitá.           

Mezi smlouvy Evropské unie tvořící její primární právo řadíme i Listinu základních práv 

Evropské Unie (dále jen „Listina EU“), která se zabývá jednotlivými lidskými právy rozdělenými 

do kapitol: důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, občanská práva, soudnictví. Jedno ze 

základních práv upravených v článku 15 Listiny EU je právo každého pracovat a vykonávat 

svobodně zvolené nebo přijaté povolání. Pro oblast pracovního práva je dále významná zejména 

kapitola III. upravující rovnost a kapitola IV., solidarita. Článek 23 Listiny EU obdobně jako 

článek 157 SFEU zabezpečuje rovnost žen a mužů, kdy stanoví: „Rovnost žen a mužů musí být 

zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.“ Stejně jako uvedený 

článek SFEU i zde je zmíněno, že tato zásada nebrání přijímání takových opatření, které by 

poskytovaly zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví. Dalšími články úzce 

související s ochranou osob pečujících o děti je článek 33, který upravuje, že rodina požívá právní, 

hospodářské a sociální ochrany a dále v odst. 2 stanoví: „V zájmu zachování souladu mezi 

rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného 

s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození 

nebo osvojení dítěte.“ a dále například článek 34 sociální zabezpečení a sociální pomoc, který se 

zaměřuje na zajištění ochrany v případech jakým je i mateřství.   

 Sekundárním právem Evropské unie je podrobně upravena oblast ochrany žen a osob při péči 

o dítě. Mezi nejvýznamnější patří:   

- Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 

porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS)  

- Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání  
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- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení 

zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání  

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o 

rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení 

směrnice Rady 2010/18/EU 

Blíže jsou tyto směrnice rozebrány u jednotlivých kapitol této práce, podle oblasti jejich 

zaměření. Zákoník práce pak ve svém § 363 obsahuje rozsáhlý výčet ustanovení, kterými tyto 

předpisy Evropské unie zapracovává.    

1.4 Právní úprava zákazu diskriminace žen z důvodu těhotenství či péče o dítě 

Diskriminace na základě pohlaví je obecně velmi rozsáhlým problémem ve společnosti. 

S tématem této práce souvisí konkrétně diskriminace žen z důvodu těhotenství či péče o dítě 

v pracovněprávních vztazích. Nepříznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím nebo 

mateřstvím je totiž dle judikatury Soudního dvora Evropské unie považováno za přímou 

diskriminaci na základě pohlaví.18 K takové diskriminaci může docházet jak při vzniku pracovního 

poměru, tak i během doby jeho trvání.  

Na mezinárodní úrovni se diskriminaci věnuje zejména Mezinárodní organizace práce. Ta se 

sice zabývá rovností mezi muži a ženami ale i zákazem diskriminace z jiných důvodů. V oblasti 

diskriminace na základě pohlaví je jednou z prvních organizací, která se právě touto oblastí zabývá 

v širším kontextu a při zohlednění i dalších společenských souvislostí.19 Mezi ratifikované úmluvy 

věnující se této problematice se řadí Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 100 o stejném 

odměňování pracujích mužů a žen za práci stejné hodnoty z roku 1951 (publikována pod č. 

450/1990 Sb.), dále Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a 

povolání) ze dne 1958 (publikovaná pod č. 465/1990 Sb.) která ve svém čl. 1 široce vymezuje 

pojem diskriminace. Dle článku 3. této Úmluvy se státy zavázaly zrušit jakákoliv zákonodárná 

ustanovení a změnit správní opatření nebo takovou praxi, která by byla neslučitelná s uvedenou 

politikou. Roku 1981 byla vydána Úmluva mezinárodní organizace práce č. 156 o rovných 

příležitostech a rovném zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi s rodinnými 

                                                 
18 Bod 23 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 
19 KOLDINSKÁ, Kristina: Gender a sociální právo. Rovnost mez muži a ženami v sociálně-právních souvislostech. 

1, vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 24-25, ISBN 978-80-7400-343-1 
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odpovědnostmi, která se zaměřuje na odstranění diskriminace, ta však Českou republikou nebyla 

nikdy ratifikována. Ratifikována také nebyla řada dalších smluv zaměřená na ochranu žen, 

konkrétně například Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 103 a č. 183 o ochraně mateřství.20  

 Na půdě OSN obsahuje obecný zákaz diskriminace čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv. 

Výrazný vliv v oblasti rovného postavení mužů a žen má pak zejména Úmluva o odstranění všech 

forem diskriminace žen. Tato úmluva v článku 4 odst. 2 výslovně stanovuje, že přijímání 

zvláštních opatření z důvodu ochrany mateřství, nelze považovat za diskriminaci. Článek 5 písm. 

b) této úmluvy stanoví, že smluvní strany úmluvy přijmou veškerá opatření k zabezpečení toho, 

aby rodinná výchova zahrnovala řádné pochopení mateřství jako společenské funkce a uznání 

společné odpovědnosti mužů a žen za výchovu a rozvoj jejich dětí, přičemž se rozumí, že zájem 

dětí se ve všech případech staví na první místo. Článek 11 odst. 2 úmluvy se zabývá opatřeními 

sloužícími k zabránění diskriminace žen z důvodů manželství nebo mateřství, zejména pak 

zákazem propuštění z těchto diskriminačních důvodů, zavedením mateřské dovolené s platem 

nebo se srovnatelnými sociálními výhodami bez ztráty dřívějšího zaměstnání, zajištěním 

doplňkových sociálních služeb pro propojení rodinných a pracovních povinností a poskytováním 

zvláštní ochrany těhotným ženám v těch druzích práce, jež se ukázaly být pro ně škodlivé. 

K provádění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a monitorování činnosti 

smluvních států byl ustanoven Výbor pro odstranění diskriminace žen.21 

V rámci působnosti Rady Evropy byla přijata roku 1950 Evropská úmluva o lidských právech. 

Ta obecně v čl. 14 stanoví: „Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno 

bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, …“. K tomuto ustanovení 

se mnohokrát vyjádřil Evropský soud pro lidská práva a znění tohoto článku tak svou judikaturou 

stále více upřesňuje, například v rozsudku ze dne 11. 7. 2002, Willis v. Spojené Království, ECHR 

2002 Iv. (stížnost č. 36042/97), kde se vyjadřuje, že diskriminace je brána jako odlišné zacházení 

s osobami v podobných situacích, bez objektivního a rozumného ospravedlnění.22 Při dostatečně 

objektivním a rozumném ospravedlnění je poskytování zvýhodnění či větší ochrany jedné ze 

skupin, konkrétně tedy žen, možné. Evropská sociální charta pak ve své preambuli zdůrazňuje 

užívání sociálních práv bez diskriminace a v bodě 8. části I., jak již bylo blíže rozvedeno v kap. 

                                                 
20 KOLDINSKÁ, Kristina: Gender a sociální právo. Rovnost mez muži a ženami v sociálně-právních souvislostech. 

1, vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 29, ISBN 978-80-7400-343-1 
21 Článek 17 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen 
22 KOLDINSKÁ, Kristina: Gender a sociální právo. Rovnost mez muži a ženami v sociálně-právních souvislostech. 

1, vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 47, ISBN 978-80-7400-343-1 
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1.2 Mezinárodní právní úprava, umožňuje přiznání zvláštní ochrany pracujícím ženám v mateřství 

i mimo mateřství a pokud je to považováno za vhodné.    

Zákaz diskriminace je v rámci práva Evropské unie obsažen již v primárním právu, konkrétně 

pak v článku 23 Listiny EU, kterým se zaručuje rovnost mužů i žen v oblasti pracovněprávních 

vztahů. Dále je tato problematika rozvinuta pomocí práva sekundárního. V této souvislosti je třeba 

zmínit důležitou Směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný 

rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (dále jen „Směrnice 2000/78/ES“). V bodu 4 

tato směrnice zohledňuje právo všech osob na rovnost před zákonem a ochranu před diskriminací 

jako všeobecné právo a výslovně zde zmiňuje výše uvedené dokumenty, jakými je Všeobecná 

deklarace lidských práv, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen či třeba Úmluva 

mezinárodní organizace práce č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání). Účelem Směrnice 

2000/78/ES je stanovení obecného rámce pro boj s diskriminací a zavedení zásady rovného 

zacházení v členských státech23 při podmínkách přístupu k zaměstnání a kritériích výběru, 

pracovních podmínkách a ve věcech souvisejících uvedených v čl. 3 Směrnice 2000/78/ES 

vymezující její působnost.  

Rovné postavení mužů a žen je v sekundárním právu Evropské unie rozvedeno zejména 

v oblastech rovného odměňování, rovného přístupu k zaměstnání a přípravě na něj, včetně 

kariérního postupu, rovného postavení mužů a žen v systémech sociálního zabezpečení, ochraně 

žen v těhotenství a raném mateřství, u práce na částečný úvazek a rodičovské dovolené či v rovném 

přístupu ke zboží a službám.24  

V základním směřování Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS) (dále jen Směrnice 92/85/EHS) je upraveno, že: „těhotné zaměstnankyně a 

zaměstnankyně krátce po porodu nebo kojící zaměstnankyně musí být v mnoha ohledech 

považovány za zvlášť ohrožené rizikové skupiny a musí být přijata opatření s ohledem na jejich 

bezpečnost a zdraví“. Směrnice 92/85/EHS dále však vymezuje, že takováto opatření nesmí 

vyústit v nepříznivé zacházení s nimi na trhu práce či nepříznivě zasáhnout do směrnic upravující 

diskriminaci na základě pohlaví. Ochranná opatření by tedy měla pouze sloužit k vyrovnávání 

                                                 
23 Článek 1 Směrnice 2000/78/ES 
24 KOLDINSKÁ, Kristina: Gender a sociální právo. Rovnost mez muži a ženami v sociálně-právních souvislostech. 

1, vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 83, ISBN 978-80-7400-343-1 
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přirozeně vzniklých nevýhod, se kterými se potýkají ženy v uvedených životních situacích, a ne 

nadbytečně zasahovat do jejich postavení v rámci pracovněprávních vztahů.  

Za významnou směrnici v oblasti ochrany žen v těhotenství a v souvislosti s porodem lze 

považovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o 

zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání (dále jen „Směrnice 2006/54/ES“). Tato směrnice ruší několik předchozích směrnic25 a 

dochází tak k vytvoření ucelenější úpravy této problematiky. Směrnice 2006/54/ES zahrnuje pod 

pojem diskriminace i jakékoli méně příznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím nebo 

mateřskou dovolenou ve smyslu Směrnice 92/85/EHS26.  

Cílem Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná 

rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (dále jen „Směrnice 2010/18/ES“) bylo 

zajistit lepší sladění pracovního, soukromého a rodinného života pracujících rodičů a zlepšení 

v oblasti rovných příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce.27 Novou významnou směrnicí v 

dané oblasti se však stává Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. 

června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o 

zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jen „Směrnice 2019/1158“). Jak je uvedeno v článku 1 

tato směrnice stanoví minimální požadavky, jejichž účelem je dosáhnout rovnosti příležitostí mezi 

muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení s nimi na pracovišti pomocí snadnějšího sladění 

pracovního a rodinného života pracovníků, kteří jsou rodiči nebo pečujícími osobami. Směrnice 

2019/1158 pro účely dosažení větší rovnosti mezi muži a ženami stanovuje minimální délku 

otcovské dovolené, právo na dva měsíce nepřenosné placené rodičovské dovolené či upravuje 

pružné uspořádání práce a stanovuje ochranu před propuštěním během rodičovské, otcovské či 

pečovatelské dovolené. Směrnice 2010/18/EU se zrušuje s účinkem ode dne 2. srpna 2022 kdy 

toto datum je zároveň dovršením tříleté traspoziční lhůty pro implementaci uvedených změn do 

jednotlivých vnitrostátních právních úprav. 

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním 

úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (dále jen „Směrnice 97/81/ES“) se 

                                                 
25 Jedná se o následující: Směrnice Rady 75/117/EHS, Směrnice Rady 76/207/EHS, Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/73/ES, Směrnice Rady 86/378/EHS, Směrnice Rady 96/97/ES, Směrnice Rady 97/80/ES, Směrnice 

Rady 98/52/ES 
26 Článek 2 odst. 2 písm. c) Směrnice 2006/54/ES 
27 Bod 8 Směrnice 2010/18/ES 
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zaměřuje na odstranění diskriminace zaměstnanců na částečný úvazek a zlepšení kvality tohoto 

pracovního úvazku. Právě možnost práce na částečný úvazek využívají nejčastěji zaměstnanci 

pečující o dítě z důvodů lepší možnosti sladění pracovního a rodinného života.28 

Směrnice upravující rovné postavení žen a mužů v oblasti pracovního práva se promítly jak do 

zákoníku práce, tak do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o 

zaměstnanosti“). Obecná úprava diskriminace dle sekundárního práva Evropské unie pak byla 

provedena antidiskriminačním zákonem. Tento zákon vymezuje v souladu s mezinárodním a 

unijním právem v ust. § 2 odst. 4, že za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace 

z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Zároveň v § 6 odst. 5 antidiskriminačního zákona 

jsou upraveny přípustné formy rozdílného zacházení, za které je považováno i rozdílné zacházení 

za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství. Na toto ustanovení odkazuje i zákoník 

práce v § 16 odst. 3, kdy právě § 16 a § 17 zákoníku práce se zabývají rovným zacházením a 

zákazem diskriminace.  

Ochrana osob pečujících o děti v rámci pracovněprávního vztahu začíná už při výběrovém 

pohovoru do zaměstnání, kdy součástí českého právního řádu je řada předpisů obsahující 

ustanovení s antidiskriminačním charakterem zajišťující rovný přístup k uchazečům o zaměstnání. 

Dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti zaměstnavatel nesmí při výběrovém řízení činit 

nabídky zaměstnání, které by měly diskriminační charakter. Dle odst. 2 uvedeného ustanovení 

zaměstnavatel dále nesmí vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického 

původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického 

přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním 

předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění 

povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem.  

V souladu s tímto ustanovením je v zákoníku práce uvedena obecná úprava upravená v § 30 

odst. 2, který stanovuje, že zaměstnavatel smí v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního 

poměru vyžadovat od uchazečů o práci pouze takové údaje, které bezprostředně souvisejí 

s uzavřením pracovní smlouvy. Zákoník práce se následně v § 316 odst. 4 zabývá zákazem 

vyžadování informací od zaměstnanců, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a 

základním pracovněprávním vztahem a uvádí demonstrativní výčet informací, které pod tento 

zákaz spadají, mimo jiné i těhotenství a rodinné a majetkové poměry29. Tento zákaz však není ve 

                                                 
28 K tomuto blíže v kap. 5.4.2. Nárok na kratší pracovní dobu 
29 § 316 odst. 4 písm. a), b) zákoníku práce 
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všech případech absolutní, což platí právě pro případ těhotenství ženy, kdy zaměstnavatel smí 

vyžadovat tuto informaci od zaměstnankyně, pokud je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze 

práce, která má být vykonávána a je-li tento požadavek přiměřený. Tedy ve chvíli, kdy zde existuje 

ospravedlnitelný důvod vztahující se k povaze práce, například v případech, kdy je výkon určité 

práce těhotným ženám zakázán dle § 238 zákoníku práce30 či v případě fyzicky namáhavých prací. 

Přestože se § 316 odst. 4 zákoníku práce zabývá ochranou zaměstnanců za trvání pracovního 

poměru, lze vyvodit, že zákazy zde uvedené se dotýkají i doby před vznikem pracovního poměru.31 

I přes propracovanou právní úpravu zaručující rovné postavení žen i mužů a zákaz 

diskriminace těhotných žen v přístupu k zaměstnání však nelze zajistit, že k tomuto jednání ze 

strany zaměstnavatelů nebude docházet.  

 

                                                 
30 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 817, ISBN 978-80-

7400-317-2 
31 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan, a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 175, ISBN 978-80-7400-667-8 
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2 Těhotenství  

Těhotenství je obdobím od početí dítěte do jeho porodu, odborně lékařskou terminologií 

nazývané jako gravidita či gestace.32 Neboť není vždy možné přesně určit počátek těhotenství, 

vychází se z lékařského posudku, ve kterém je tento den určen. V rámci posudku je zároveň 

stanoven den porodu, který je rozhodný zejména i pro určení od kdy má žena nárok čerpat 

mateřskou dovolenou dle § 195 zákoníku práce. 

Ochrana ženy v těhotenství a zaručení její zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a 

odpovídající pracovní podmínky jsou v České republice zakotveny Listinou, konkrétně v článku 

32 odst. 2 Listiny, který uvádí: „Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních 

vztazích a odpovídající pracovní podmínky“. Na pojem zvláštní péče lze pohlížet nejen jako na 

právní ochranu, ale i jako na poskytování úlev a výhod těhotné ženě a vytvoření takového 

prostředí, ve kterém je žena chráněna před možnými újmami, který by jí důsledku jejího 

těhotenství hrozily.33 Za zvláštní péči tak lze považovat i nárok na hmotné zabezpečení, jakými 

jsou jednotlivé dávky práva sociálního zabezpečení. Lze v této souvislosti zmínit i provázanost 

s článkem 6 odst. 1 Listiny, dle kterého je lidský život hoden ochrany již před narozením. Citovaný 

článek se rovněž zabývá ochranou rodičovství a rodiny, stanovuje zvláštní ochranu dětí a 

mladistvých, upravuje postavení dětí narozených v manželství i mimo ně, zabezpečuje právo dětí 

na rodičovskou výchovu a péči, kdy tato úprava je v souladu s právem Evropské unie i závazky, 

které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Zvýšenou ochranou žen v období těhotenství a 

v souvislosti s porodem a kojením dítěte, jsou zohledněny fyziologické rozdíly mezi ženami a 

muži34, stejně tak rozdíly společenské a především nezastupitelná mateřská funkce žen35.  

Oblast ochrany žen v období těhotenství lze spatřit již před samotným vznikem pracovního 

poměru, kdy existuje řada ochranných ustanovení s antidiskriminační charakterem, jakými je 

například § 30 či § 316 zákoníku práce, s cílem zamezit znevýhodňování přijímání mladých žen a 

žen v těhotenství do zaměstnání. Cíl předejít diskriminaci mají i ustanovení stanovující ochrannou 

dobu, po kterou nemůže být s těhotnou zaměstnankyní ukončen pracovní poměr. Zde se vedle 

                                                 
32 BRITSKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST. Rodinná encyklopedie zdraví. 1. vyd. Euromedia Group, 1998, str. 989, 

ISBN 80-7176-872-3 
33 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina: Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých In Listina základních práv a svobod: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, ISBN 978-80-7357-750-6 
34 HALÍŘOVÁ, Gabriela: Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. Praha: Leges, 2014, s. 

17, ISBN 978-80-87576-92-2 
35 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 304, ISBN 978-80-7400-667-8 
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antidiskriminačního důvodu dostává do popředí snaha o finanční zabezpečení těchto 

zaměstnankyň, což má vliv na zdraví jak těhotných žen tak jejich dosud nenarozených dětí. 

Třetí oblastí ochrany žen v období těhotenství jsou speciální úpravy jednotlivých institutů 

zákoníku práce, jakými je převedení na jinou práci, vysílání na pracovní cesty, noční práce či práce 

přesčas, kde je těhotným zaměstnankyním poskytována větší ochrana před jednostranným 

nařizováním těchto prací, které mohou být pro ženy v tomto období více náročné a zároveň by 

mohlo dojít k negativnímu projevu na zdravotním, zároveň i psychickém stavu ženy.  

Poslední oblastí pracovního práva, do které se období těhotenství ženy promítá, je zákaz práce 

těhotným zaměstnankyním a to jak generální, kdy jsou stanoveny práce, které byly zejména 

z důvodu fyzické zátěže vyhodnoceny jako nebezpečné pro těhotné ženy, tak individuální zákazy, 

kdy na základě lékařské prohlídky je shledáno, že konkrétní práce má negativní vliv na zdraví ženy 

či vývoj jejího očekávaného dítěte.  

2.1 Zajištění bezpečných pracovních podmínek 

Aktuálně v českém právním řádu neexistuje žádný předpis, který by těhotné zaměstnankyni 

stanovoval, do kdy musí zaměstnavatele informovat o svém těhotenství. Žena tak smí své 

těhotenství oznámit až těsně před samotným nástupem na mateřskou dovolenou, tedy zpravidla 6 

týdnů před očekávaným dnem porodu. V takové situaci však zaměstnavatel není schopen plnit své 

povinnosti36 a naopak může z jeho strany dojít k porušení právních předpisů, například za situace, 

kdy zaměstnankyně vykonává práci, která je těhotným ženám zakázána.37 Pokud zaměstnankyně 

tedy své těhotenství zaměstnavateli včas neoznámí, zaměstnavatel není schopen učinit potřebná 

opatření k tomu, aby byla zachována bezpečnost zaměstnankyně i zdraví jejího očekávaného 

dítěte.  

Zákoník práce dále ani neupravuje od jaké chvíle je zaměstnavatel povinen považovat 

zaměstnankyni za těhotnou a zda tedy stačí samotné informování zaměstnankyně o jejím 

těhotenství, či zda musí čekat na chvíli doložení jejího těhotenství lékařským potvrzením. V zájmu 

                                                 
36 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 24. ISBN 978-80-7478-337-

1 
37 § 238 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení s § 2 vyhlášky č. 180/2015 Sb. Vyhláška 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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zachování zvýšené ochrany těhotné zaměstnankyně je třeba se přiklánět k názoru, že zaměstnavatel 

je povinen případné zvláštní podmínky ženě zajistit i bez samotného lékařského potvrzení.38 Při 

porovnání úpravy dané problematiky v právních řádech sousedních států, blíže uvedeno v kap. 2.5 

Ochrana v těhotenství v sousedních státech, je třeba zmínit, že podobný přístup jako český právní 

řád k povinnosti sdělování těhotenství zaměstnavateli má i slovenský či polský právní řád. Naopak 

německý i rakouský právní řád vyžadují informování zaměstnavatele o těhotenství zaměstnankyně 

již ve chvíli, kdy se o tomto žena sama dozví a na základě žádosti zaměstnavatele musí danou 

skutečnost doložit i lékařským potvrzením.39 De lege ferenda by se dalo uvažovat o 

zakomponování podobného ustanovení do českého právního řádu, aby zaměstnavatel byl o 

těhotenství zaměstnankyně informován včas a mohl v této souvislosti splnit své povinnosti 

v oblasti zajištění její ochrany. 

Zaměstnavatel musí vždy zabezpečit řádné obeznámení zaměstnance s riziky jím vykonávané 

práce a zajistit, že zaměstnanec je výkonu této práce schopen.40 Toto je nutno zaručit zejména u 

zaměstnanců, kteří jsou považování za zvláště ohrožené z pohledu zaručení bezpečnosti a zdraví 

při práci. Do této kategorie spadají mimo jiné právě ženy v období těhotenství.41 Směrnice 

92/85/EHS, která je jednou z dílčích směrnic vycházející z rámcové směrnice 89/391/EHS42 

stanoví: „Pro všechny činnosti, které by mohly představovat zvláštní riziko expoze činitelům, 

postupům nebo pracovním podmínkám (…) zhodnotí zaměstnavatel povahu, stupeň a trvání 

expozice v příslušném podniku nebo závodě, které jsou vystaveny zaměstnankyně (…) s cílem 

zhodnotit všechna rizika pro bezpečnost a zdraví a všechny možné účinky na těhotenství nebo 

kojení zaměstnankyň (…), rozhodnout, jaká opatření je třeba přijmout“ 43 Zaměstnavatel je poté 

povinen přijmout nezbytná opatření a o výsledcích hodnocení informovat zaměstnankyně, kterých 

se dané zhodnocení týká. Jedná se o jednu z tzv. antidiskriminačních směrnic, které směřují ke 

zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti práce zaměstnankyň v těhotenství, krátce po porodu i 

během kojení.44  

                                                 
38 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. a doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 

297, ISBN 978-80-7400-283-0 
39 § 15 Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium, § 3 Mutterschutzgesetz  
40 § 103 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
41 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 319. ISBN 978-80-7380-540-1 
42 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 
43 Článek 4 Směrnice 92/85/EHS 
44 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 125. 

ISBN 978-80-7380-277-6 
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Tato směrnice byla zapracována do zákoníku práce zejména do části páté, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, konkrétně se její úprava promítá v § 103 odst. 1 písm. h) zákoníku práce, 

který stanoví povinnost zaměstnavatele informovat těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které 

kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu o možné expozici rizikovými 

faktory ohrožující plod v těle matky, či o dalších rizicích a jejich možných účincích na tato období 

ženy. Těchto povinností není schopen zaměstnavatel dostát, pokud mu zaměstnankyně své 

těhotenství včas neoznámí. Zároveň tak i žena sama přichází o možnosti ochrany, které ji zákoník 

práce nabízí.  

2.1.1 Generální a individuální zákaz prací 

Základní zákonná úprava zákazu prací pro těhotné zaměstnankyně, je uvedena v § 238 

zákoníku práce, který stanoví: „Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují 

jejich mateřství.“ Fyziologické zvláštnosti organismu žen v období v souvislosti s těhotenstvím 

ženám nedovolují, aby vykonávaly všechny práce, které vykonávají muži či ženy mimo toto 

období, bez možných nepříznivých důsledků pro své zdraví či zdravý vývoj očekávaných dětí.45 

Těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu je zakázáno vykonávat práce stanovené vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví46 a dále ty, ke kterým jsou dle lékařského posudku zdravotně nezpůsobilé47. Zvláštní 

ochrana je tedy poskytována formou generálního a individuálního zákazu a dále zákazem práce 

přesčas těhotným ženám.48 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., Vyhláška 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 (dále jen „vyhláška o zakázaných pracích a 

pracovištích“) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, například Směrnici 92/85/EHS či 

Směrnici 2006/54/EHS, o kterých bylo hovořeno v předchozích kapitolách a navazuje na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie, jakým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

                                                 
45 JOUZA, Ladislav, Poradce číslo 8-9/2018: zákoník práce. Ostrava: Poradce, 2018, ISSN 1211-3437 
46 Vyhláška č. 180/2015 Sb., vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích 
47 § 238 odst. 1, 2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
48 HALÍŘOVÁ, Gabriela: Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. Praha: Leges, 2014, s. 

50, ISBN 978-80-87576-92-2 



 

22 

 

 

1272/2008 ze dne 16. prosince 2008.49 V § 2 uvedené vyhlášky je uveden taxativní výčet prací, 

které jsou těhotným zaměstnankyním zakázány, jedná se například o práce rizikové ve smyslu § 

39 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, kdy vyhláškou jsou stanoveny výjimky pro toto omezení. Mezi zákazy prací, které bývají 

v praxi často porušovány50, patří ty, při kterých dochází ke zvedání a přenášení břemen. Vyhláška 

o zakázaných pracích a pracovištích podrobně upravuje zákazy výkonu práce s ohledem na 

hmotnost břemena a častost jeho zdvihu a obdobnou manipulaci. Z výčtu další zakázaných prací 

můžeme uvést práci spojenou s tlakem na břicho, práce vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo 

vsedě s převahou statické složky bez možnosti její změny, práce spojené s expozicí chemickým 

látkám či směsím vyznačujícím se specifickou rizikovostí, či práce, při kterých je zaměstnanec 

vystaven nadlimitním horizontálním nebo vertikálním vibracím.  

Vedle výše uvedených prací, které jsou zakázány obecně, existuje i individuální zákaz. 

Individuální zákaz práce je vždy vázán na posudek vydaný ošetřujícím lékařem zaměstnankyně a 

zohledňuje její konkrétní zdravotní stav. Na základě zdravotní nezpůsobilosti je tak možné těhotné 

zaměstnankyni, zaměstnankyni kojící či ženě do konce devátého měsíce po porodu zakázat výkon 

práce i mimo uvedenou vyhlášku o zakázaných pracích a pracovištích. 

2.1.2 Převedení na jinou práci 

Obecná úprava převedení na jinou práci je obsažena v § 41 odst. 1 písm. c) a g) zákoníku práce. 

Převedení je institutem, který zaměstnanci zaručuje pokračování pracovního poměru ve chvíli, kdy 

není schopen vykonávat práci dle pracovní smlouvy. Uvedené ustanovení zákoníku práce ukládá 

zaměstnavateli povinnost převést zaměstnankyni těhotnou, zaměstnankyni kojící, nebo 

zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci za situace, kdy tyto ženy 

vykonávají práce, které jsou jim zakázány dle § 238 zákoníku práce. Stejná povinnost je upravena 

i ustanovením § 239 odst. 1 zákoníku práce, kde je stanoveno, že koná-li těhotná zaměstnankyně 

práci, která je jí z důvodu těhotenství zakázána či která dle lékařského posudku její těhotenství 

ohrožuje, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnankyni dočasně na jinou práci. Takto zakázané 

práce nemůže těhotná žena, na kterou se zákaz vztahuje, vykonávat ani s vlastním souhlasem.  

                                                 
49 § 1 vyhlášky č. 180/2015 Sb., vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích 
50 JOUZA, Ladislav, Poradce číslo 8-9/2018: zákoník práce. Ostrava: Poradce, 2018, ISSN 1211-3437 
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V souvislosti s institutem převedení na jinou práci je třeba se věnovat i práci v noci. Noční 

práce je zákoníkem práce definována jako práce konaná v noční době mezi 22. a 6. hodinou.51 

Práce v noci je pak vykonávána dle § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce zaměstnancem, který 

během noční doby odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1 zákoníku práce. Práce 

v noci není těhotným zaměstnankyním ze zákona zakázána, ale těhotné zaměstnankyně mají právo 

požádat o zařazení na denní práci a zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět a zaměstnankyni 

přeřadit.52 Je tedy ponecháno zcela na zvážení samotné ženy, zda má zájem práci v noci nadále 

vykonávat či ne. Pro podání žádosti o převedení nejsou zákoníkem práce stanoveny žádné formální 

požadavky. Převedení na žádost zaměstnankyně jak v případě práce v noci, tak v zákonem 

stanovených případech při výše uvedeném zákazu výkonu práce, se vztahuje dle § 239 odst. 2 

zákoníku práce nejenom na těhotné zaměstnankyně ale i na zaměstnankyně, které kojí a to bez 

ohledu na věk dítěte, či na zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu.  

Úprava práva na převedení na jinou práci v případě výkonu práce v noci vychází z Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 171 o noční práci z roku 1990 (publikovaná pod č. 230/1998 Sb.) 

(dále jen „Úmluva o noční práci“). V Čl. 7 odst. 1 tato úmluva upravuje závazek smluvních států 

přijmout taková opatření, aby zaměstnankyním, které by jinak normálně pracovaly v noci, byla jak 

během těhotenství, a to po dobu minimálně 16 týdnů před a po narození dítěte, z čehož minimálně 

8 týdnů bude před očekávaným dnem porodu, poskytnuta možnost jiné práce mimo noční dobu. 

Úmluva o noční práci dále v odst. 3 uvedeného článku chrání zaměstnankyně před podáním 

výpovědi během uvedeného období, mimo oprávněné důvody.   

Při převádění na jinou práci by se zaměstnavatel měl snažit najít pro zaměstnankyni vhodnou 

práci a to jak s ohledem na její zdravotní stav, tak i její schopnosti a kvalifikaci. Pokud není možné 

dosáhnout účelu převedením zaměstnankyně v rámci pracovní smlouvy, může být převedena na 

práci stejného druhu, jaký byl sjednán pracovní smlouvou, či na práci jiného druhu a to i přes její 

případný nesouhlas.53 Pro takové případy je v § 239 odst. 3 zákoníku práce zabezpečena situace, 

kdy by zaměstnankyně po převedení na jinou práci dosahovala bez svého zavinění nižšího výdělku 

než na dosavadní práci. V takovém případě je ženě poskytnut vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

                                                 
51 § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce 
52 § 41 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 239 odst. 2 zákoníku práce  
53 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 631, ISBN 978-80-

7400-317-2 
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a mateřství dle § 42 a násl. zákona o nemocenském pojištění, který vyrovnává rozdíl mezi 

původním a stávajícím výdělkem.54 

Pokud by zaměstnavatel nesplnil svou povinnost a nepřevedl zaměstnankyni v souladu s právní 

úpravou, jednalo by se o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku 

práce a zaměstnankyni by vznikl nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.55 

Převedení na jinou práci končí podle § 44 zákoníku práce ve chvíli, kdy odpadnou důvody, pro 

které byla zaměstnankyně převedena, například při ukončení kojení, či po skončení devátého 

měsíce po porodu. Zaměstnavatel je v takové situaci povinen zařadit zaměstnankyni zpět na práci 

podle pracovní smlouvy.  

2.1.3 Vysílání na pracovní cesty 

Dalším z ustanovení zákoníku práce věnujícím se pracovním podmínkám zaměstnankyň, 

zaměstnankyň-matek a zaměstnanců pečujících o dítě je § 240 upravující omezení vysílání na 

pracovní cesty. Pracovní cestou je dle § 42 odst. 1 zákoníku práce myšleno časově omezené vyslání 

zaměstnance mimo sjednané místo výkonu práce, kde koná práci dle pokynů vedoucího 

zaměstnance. Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně i zaměstnanci pečující o děti do věku 8 

let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se 

svým souhlasem. Přeložení, na rozdíl od pracovní cesty tedy trvalá změna místa výkonu práce 

upravená § 43 zákoníku práce, je u těchto zaměstnanců umožněno pouze na jejich žádost. 

Ženy i muži v pozici zaměstnance jsou při péči o dítě do 8 let56 chráněni stejně, ochrany tak 

mohou požívat jak oba rodiče, tak i osoby, které o dítě pečují, přestože nejsou rodiči.57 Na rozdíl 

od obecného ustanovení § 42 zákoníku práce u výše vyjmenovaných osob nestačí k vyslání na 

pracovní cestu mimo obvod pracoviště dohoda, která bývá často zakomponována již do pracovní 

smlouvy a vztahuje se na všechny případné pracovní cesty do budoucna, ale zaměstnavatel si před 

každou cestou musí vyžádat souhlas zvlášť. Tím je zajištěna větší ochrana těchto osob a to i pro 

případ, že by zde již taková dohoda o vysílání na pracovní cesty mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem existovala. I v takovém případě musí zaměstnavatel před konkrétní cestou 

                                                 
54 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 26, ISBN 978-80-7478-337-

1 
55 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 631, ISBN 978-80-

7400-317-2 
56 Podle § 240 odst. 2 zákoníku práce, pokud se jedná o osamělého zaměstnance, tato úprava platí i pokud pečuje o 

dítě mladší 15 let. 
57 BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

941, ISBN 978-80-7400-759-0 
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souhlas zaměstnance, za situace že splní podmínky stanovené § 240 zákoníku práce, získat. 

Zákoník práce blíže nestanoví, v jaké formě má být takový souhlas zaměstnancem poskytnut.  

2.2 Práce přesčas 

Jedním z institutů zabezpečující sladění pracovního a osobního života zaměstnanců je úprava 

rozvržení a rozsahu pracovní doby zaměstnance. Protože je tato úprava shodná nejenom pro 

těhotné zaměstnankyně, ale i pro zaměstnankyně a zaměstnance pečující o dítě, je této 

problematice věnována pozdější kapitola 5.4 Rozvržení a rozsah pracovní doby.  

Speciální postavení mají ale těhotné zaměstnankyně v případě institutu práce přečas. Obecná 

úprava práce přesčas je uvedena v § 78 odst. 1 písm. i) a následně v hlavě V zákoníku práce, tedy 

§ 93 a následující zákoníku práce. Práce přesčas je konaná zaměstnancem na příkaz 

zaměstnavatele či s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem 

stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Taková 

práce by měla být nařizována vždy jen výjimečně a celkový rozsah práce přesčas nesmí činit více 

než 150 hodin v kalendářním roce, z toho více než 8 hodin týdně v období 26 týdnů58, kdy 

kolektivní smlouva může toto období rozšířit na 52 týdnů.59  

Ustanovením § 241 odst. 3 zákoníku práce se zaměstnavateli výslovně zakazuje zaměstnávat 

těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Protože se zákaz vztahuje jak na nařízenou tak dohodnutou 

práci přesčas, nemůže ji zaměstnankyně v těhotenství vykonávat ani se svým souhlasem. 

Nedodržením tohoto zákazu by se zaměstnavatel dopustil správního deliktu, za který mu může být 

inspektorátem práce uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč60.  

Zákoník práce ve stejném ustanovení chrání i zaměstnance a zaměstnankyně pečující o dítě 

mladší než jeden rok, kteří práci přesčas mohou konat pouze po předchozí dohodě a tedy s jejich 

výslovným souhlasem. Zaměstnavatel není oprávněn jim tuto práci nařídit. Tato úprava tak 

zároveň chrání zaměstnance i zohledňuje jejich přání pracovat přesčas. 

Nabízí se zde úvaha, zda de lege ferenda by pro těhotné zaměstnankyně nebyla vhodnější 

stejná úprava, jako je právě u zaměstnanců pečujících o dítě mladší než jeden rok. Každá žena 

                                                 
58 Dle § 93 odst. 3 zákoníku práce smí zaměstnavatel požadovat práci i nad tento rozsah pouze v případě uzavření 

dohody se zaměstnancem. 
59 § 93 odst 2., 4 zákoníku práce 
60 § 15 odst. 1 písm. q), § 15 odst. 2 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
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snáší těhotenství odlišně a je jistě sama schopna posoudit vlastní síly, zdravotní stav v různých 

fázích těhotenství a své fyzické možnosti při výkonu práce. Práce přesčas jistě může mít za 

následek zdravotní rizika pro matku i nenarozené dítě, ale tato rizika je do určité míry, zvlášť 

s ohledem na povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s možnými riziky práce, těhotná 

žena způsobilá odhadnout sama s ohledem na druh a náročnost vykonávané práce. Tak jako je 

těhotná žena oprávněna požádat o přeřazení na denní práci, požádat o kratší pracovní dobu či 

nesouhlasit s vysláním na pracovní cestu, mělo by jí být umožněno svobodně rozhodnout o práci 

přesčas a dohodnout se se svým zaměstnavatelem, kdy práce přesčas by mohla znamenat zejména 

vítanou možnost přivýdělku pro zaměstnankyni.  

2.3 Skončení pracovního poměru v průběhu těhotenství 

Zaměstnavateli je zakázáno dát výpověď podle § 52 a násl. zákoníku práce osobám v ochranné 

lhůtě, kam spadá i období těhotenství.61 Ochranná doba chrání zaměstnance v obtížných situacích 

či při plnění důležitých společenských úkolů, pro které by hledání nového zaměstnání bylo značně 

ztížené, a samotná ztráta zaměstnání by tyto osoby stavěla do složité pozice.62  

Ochranná doba trvá po celou dobu těhotenství, to znamená od početí dítěte do porodu, potratu 

či umělého přerušení těhotenství.63 Není tedy rozhodující, zda o těhotenství již sama žena ví, 

případně zda o těhotenství předem informovala svého zaměstnavatele. Počátek těhotenství 

zaměstnankyně dokládá zaměstnavateli lékařským posudkem. Ochranná doba chrání ženu i 

v případě, že by otěhotněla ve výpovědní době. Taková výpověď zůstává sice nadále platná, ale 

podle § 53 odst. 2 zákoníku práce se výpovědní doba zastaví po dobu ochranné doby a po jejím 

skončení doběhne její zbývající část. Halířová64 k uvedené problematice konstatuje, že zbývající 

část výpovědní doby by nedoběhla hned po skončení ochranné doby v těhotenství, ale až po 

ukončení mateřské dovolené, na kterou se ochranná doba také vztahuje. Mohlo by tak docházet 

k navazování jednotlivých ochranných dob na sebe. Zaměstnankyně však může zaměstnavateli 

sdělit, že na prodloužení pracovní doby netrvá.  

Zákaz výpovědi v ochranné době má základ v evropském právu, konkrétně ve Směrnici 

92/85/EHS. V odůvodnění směrnice je uvedeno, že: „vzhledem k tomu, že riziko výpovědi z důvodů 

                                                 
61 § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
62 BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

334, ISBN 978-80-7400-759-0 
63 HALÍŘOVÁ, Gabriela: Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. Praha: Leges, 2014, s. 

128, ISBN 978-80-87576-92-2 
64 Tamtéž 
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spojených s jejich stavem může mít škodlivé následky na tělesný a duševní stav těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň; že je proto nutné 

stanovit zákaz výpovědi“.65 Článek 10 Směrnice 92/85/EHS poté stanovuje povinnost jednotlivých 

států přijmout nezbytná opatření k zákazu výpovědi zaměstnankyním těhotným, krátce po porodu 

a kojícím a to od počátku jejich těhotenství do konce mateřské dovolené a dále přijmout nezbytná 

opatření sloužící k ochraně uvedených zaměstnankyň před případnou protiprávní výpovědí.  

Ochranná doba nechrání ale těhotnou zaměstnankyni vždy. Zákoník práce v § 54 písm. a), c) 

upravuje možnost zaměstnavatele dát zaměstnankyni výpověď, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho 

část, či z důvodů, pro které by mohl zaměstnavatel s těhotnou zaměstnankyní okamžitě zrušit 

pracovní poměr, tedy dle § 52 písm. g) ve spojení s § 55 zákoníku práce. V takových situacích 

nelze po zaměstnavateli žádat, aby těhotnou zaměstnankyni nadále zaměstnával. Zákoník práce 

dále úpravou v § 55 zákoníku práce zakazuje zaměstnavateli okamžitě zrušit pracovní poměr 

s těhotnou zaměstnankyní. Zaměstnavateli však zůstává možnost ji pro tyto důvody dát výpověď 

podle § 52 písm. g) zákoníku práce. Těhotná žena tak zůstává i v této situaci chráněna tím, že je jí 

výpovědní dobou poskytnut dostatečný čas na vyřešení nastalé situace.   

Ustanovení o ochranné době se dále nevztahuje na případy, kdy výpověď byla podána těhotnou 

zaměstnankyní, či došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou. V těchto případech k inciativě 

k ukončení pracovního poměru dochází ze strany zaměstnankyně či s jejím souhlasem a není tedy 

ochranných ustanovení potřeba. Ochranná doba dále nemá vliv na skončení pracovního poměru 

na dobu určitou uběhnutím dohodnuté doby.66 V této souvislosti lze zmínit polskou právní úpravu, 

kde dle článku 177 § 3 Kodeks pracy v případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou, kdy 

tato doba by měla skončit po třetím měsíci těhotenství zaměstnankyně, dochází k prodloužení této 

doby až do ukončení těhotenství.67 

Je třeba uvést, že zákoník práce se nezabývá ochranou těhotné ženy ve zkušební době upravené 

v § 35 zákoníku práce. I přestože je žena při nástupu do práce těhotná či otěhotní během zkušební 

doby, zaměstnavatel je oprávněn zrušit pracovní poměr v této zkušební době z jakéhokoliv důvodu 

v souladu s § 66 zákoníku práce. Zákoník práce zde tedy nebere v úvahu Směrnici 92/85/EHS, 

která směřuje zákaz výpovědi po celou dobu těhotenství až do konce mateřské dovolené, ale 

                                                 
65 Bod 15 odůvodnění Rady 92/85/EHS 
66 JOUZA, Ladislav, Poradce číslo 8-9/2018: zákoník práce. Ostrava: Poradce, 2018, s. 98, ISSN 1211-3437 
67 K tomu blíže v kap. 2.5 Ochrana v těhotenství v sousedních státech 
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umožňuje zaměstnanci jednostranně ukončit pracovní poměr se zaměstnankyní.68 Vzniká zde 

prostor, kdy může dojít k diskriminaci ženy z důvodu těhotenství a to ve chvíli, kdy těhotenství je 

jediným důvodem, proč je se ženou pracovní poměr ve zkušební době ukončen. Dokazování této 

situace však je, s ohledem na možnost neuvedení důvodů ke zrušení pracovního poměru, velmi 

náročné. Zavedení zákazu zrušení pracovního poměru ve zkušební době by ale naopak mohlo vést 

ke zneužívání tohoto institutu ženami, které by uzavřely pracovní smlouvu se zaměstnavatelem 

pro ochranu a zabezpečení sebe v těhotenství a v době mateřské dovolené, kdy by měli zaručenou 

možnost návratu do práce po jejím skončení. 

2.4 Těhotenství z pohledu sociálního zabezpečení 

Předchozí kapitoly byly věnovány období těhotenství z pohledu pracovního práva. 

S pracovním právem je však také nerozlučně spjato i právo sociálního zabezpečení a jeho dávky, 

na které těhotným zaměstnankyním může vzniknout nárok.  

V první řadě se jedná o situaci rizikového těhotenství, kdy je žena na základě lékařského 

posouzení uznána dočasně práce neschopnou, protože by mohlo dojít k ohrožení bezpečného 

průběhu jejího těhotenství. Ženě v takovém případě náleží nemocenské, tedy dávka nemocenského 

pojištění, na kterém se jako zaměstnankyně povinně účastní, kdy toto pojištění za ní odvádí 

zaměstnavatel.69  Těhotná zaměstnankyně má nárok na nemocenské ve chvíli kdy byla uznána 

dočasně práce neschopnou po dobu delší než 14 dní70, kde tento nárok těhotné zaměstnankyni 

může vzniknout i při nemoci či například úrazu, stejně jako ostatním zaměstnancům. 

Mezi další druh dávek nemocenského pojištění, které se těhotných žen mohou dotýkat, patří 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, což je dávka poskytovaná v případech 

upravených v § 42 zákona o nemocenském pojištění. Tento příspěvek se týká těhotné 

zaměstnankyně, zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu, či zaměstnankyně kojící, 

která byla převedena na jinou práci, protože vykonávala práci, která jí je v současném stavu 

zakázána71 a na této pozici dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu. Výše 

                                                 
68 Těhotné ženy musí být chráněny před propuštěním z práce i ve zkušební době In: ochrance.cz [online]. 30. 1. 2019 

[cit. 2019-11-21]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/tehotne-zeny-musi-byt-

chraneny-pred-propustenim-z-prace-i-ve-zkusebni-dobe/ 
69 § 5 písm. a) ve spojení s § 6 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění 
70 § 192 odst. 1 zákoníku práce ve spojení s § 23 zákona o nemocenském pojištění 
71 Srovnání kap. 2.1.1 Generální a individuální zákaz prací a kap. 2.1.2 Převedení na jinou práci 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/tehotne-zeny-musi-byt-chraneny-pred-propustenim-z-prace-i-ve-zkusebni-dobe/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/tehotne-zeny-musi-byt-chraneny-pred-propustenim-z-prace-i-ve-zkusebni-dobe/
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vyrovnávacího příspěvku zohledňuje rozdíl mezi původním příjmem zaměstnankyně a jejím 

příjmem po převedení na jinou práci. 

Ženy v souvislosti s těhotenstvím mohou mít také nárok na dávku státní sociální podpory a to 

porodné, které je upraveno zákonem o státní sociální podpoře. Porodné je jednorázová, peněžitá a 

testovaná dávka, která náleží ženám při porodu prvního a druhého živě narozeného dítěte. Nárok 

na dávku může vzniknout i otci v případě smrti matky, či osobě, která dítě mladší 1 roku převzala 

do trvalé péče. Nárok na porodné vzniká pouze v situaci, kdy rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje 

součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Dávka porodného náleží na pouze první 

dítě ve výši 13.000 Kč a na druhé dítě ve výši 10.000 Kč.72  

2.5 Ochrana v těhotenství v sousedních státech 

Obdobně jako v české právní úpravě i slovenský zákoník práce, zákon č. 311/2011 Z.z., 

zákonník práce (dále jen „zákonník práce“), ve svém § 161 ve spojení s příslušným nařízením 

vlády, upravuje zákaz zaměstnávání těhotných žen a matek do konce devátého měsíci po porodu 

a žen které kojí takovými pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené a mohly by škodit jejich 

organismu. Nařízením vlády je pak konkrétně stanoven seznam prací a pracovišť, které jsou 

uvedeným zaměstnankyním zakázány. V případě že by žena vykonávala takovou práci, bude 

zaměstnavatelem dočasně převedena na práci jinou. Stejně jako v české právní úpravě i zde 

funguje institut vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Dále je i zde stanovena 

ochranná doba po dobu těhotenství či čerpání mateřské dovolené zaměstnankyně a rodičovské 

dovolené zaměstnankyně i zaměstnance. Na rozdíl od české úpravy zde slovenský zákon výslovně 

upravuje, že pod ochrannou dobu, ve které zaměstnavatel nesmí dát uvedeným zaměstnancům 

výpověď, spadají i osamělí zaměstnanci, kteří se starají o dítě mladší než tři roky, přestože 

rodičovskou dovolenou nečerpají. S ohledem na finanční náročnost péče o dítě, kdy právě z těchto 

důvodu je osamělý zaměstnanec často nucen vrátit se do zaměstnání dříve, by de lege ferenda bylo 

vhodné přistoupit k podobné legislativní úpravě i v českém právním řádu, kdy toto ustanovení 

přináší větší zabezpečení osob v těchto náročných situacích.  

Ochraně žen v těhotenství se v německém právním řádu věnuje zákon Gesetz zum Schutz von 

Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgeset)73 (dále jen 

„Mutterschutzgeset“). Zákon se zabývá obdobím těhotenství ženy, obdobím po porodu a dobou 

                                                 
72 § 44 a násl. zákona o státní sociální podpoře 
73 Volně přeloženo: Zákon o ochraně matek v práci, ve vzdělávání a ve studiu (zákon o ochraně mateřství) 
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kdy žena kojí a pokrývá veškeré oblasti pracovního práva, kterých se toto období dotýká.  V § 3 

Mutterschutzgeset je stanoven zákaz zaměstnávání těhotné ženy v posledních 6 týdnech před 

očekávaným dnem porodu, pokud žena s tímto neprojeví výslovný souhlas. Tato ochranná doba 

poté trvá 8 týdnů po porodu a je prodloužena až na 12 týdnů v případě předčasného či vícečetného 

porodu, kdy v ochranné době po porodu je stanoven úplný zákaz výkonu práce. Zákon dále 

upravuje zakázané činnosti, které těhotná žena a žena která kojí, vykonávat nemůže. Na rozdíl od 

české úpravy § 15 Mutterschutzgeset stanovuje, že žena by měla informovat zaměstnavatele o 

svém těhotenství a předpokládaném dni porodu, jakmile zjistí, že je těhotná. Nejedná se však o 

povinnost. Od počátku těhotenství je však žena dle § 17 Mutterschutzgeset chráněna před 

propuštěním, kdy tato ochrana trvá po celou dobu těhotenství, a po celou dobu výše uvedené 

ochranné doby po porodu, nejméně pak 4 měsíce po porodu. I v případě potratu je zde ponechána 

dlouhá ochranná doba, která končí až 4 měsíce po tomto dni.  

 Ustanovení o ochraně zaměstnankyň v průběhu jejich těhotenství a při kojení 

upravuje v rakouském právním řádu zákon Mutterschutzgesetz (MSchG)74 (dále jen „MSchG“). 

Ustanovení § 3 odst. 4 MSchG upravuje povinnost zaměstnankyně informovat zaměstnavatele o 

svém těhotenství, jakmile toto zjistí. Zaměstnavateli sdělí očekávaný datum porodu a společně 

s tím i začátek období upraveném v odst. 1 uvedeného ustanovení, tedy 8 týdnů před porodem a 8 

týdnů po porodu, kdy žena z důvodu ochrany svého těhotenství nesmí pracovat. Pro větší 

zabezpečení žen v těhotenství musí zaměstnavatel písemně informovat příslušný inspektorát práce 

o těhotenství zaměstnankyně. Cílem těchto opatření je zajistit, aby v souladu se zákonem MSchG, 

nebyla matka vystavena na svém pracovišti žádnému nebezpečí. Zaměstnavatel je tak dle § 2a 

MSchG povinen posoudit možné dopady vykonávané práce a jejich vedlejších projevů na 

těhotenství žen a tyto kontroly pravidelně provádět i například při zavádění nového pracovního 

vybavení, postupů nebo na žádost inspektorátu práce. Zaměstnankyně, které kojí, musí dle § 4a 

MSchG zaměstnavateli tuto skutečnost sdělit, tak aby ani ony nebyly zaměstnávány pracemi, které 

jim jsou přímo daným zákonem zakázány, nebo které jako pro ně nebezpečné vyhodnotí 

zaměstnavatel. Žena je chráněna před propuštěním po celou dobu těhotenství a tato ochrana 

pokračuje i 4 měsíce po porodu. V případě potratu je žena chráněna před možnou výpovědí další 

4 týdny. Propuštění v těchto uvedených dobách je vázáno nejenom na splnění podmínek § 12 

MSchG ale i na souhlas soudu. 

                                                 
74 Volně přeloženo: Zákon o ochraně mateřství 
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 Práva zaměstnanců v oblasti těhotenství, mateřství a péče o dítě, jsou obdobně jako v České 

republice či na Slovensku upraveny v polském právním řádu v zákoně Kodeks pracy. Tento 

zákoník v článku 176 a násl. upravuje zákaz prací těhotným ženám a ženám, které kojí, pokud by 

tyto práce mohly mít nepříznivý vliv na průběh jejich těhotenství nebo zdraví jejich dosud 

nenarozeného dítěte, speciálně jsou pak vymezeny konkrétní druhy prací, které jim jsou zakázány, 

jedná se zejména o práce související s nadměrnou fyzickou námahou. Článek 178 Kodeks pracy 

stanovuje poměrně striktní úpravu zákazu zaměstnávání těhotných zaměstnankyň prací přesčas i 

prací v noci a tento zákaz se vztahuje i na zaměstnance pečujících o dítě do věku 4 let. 

Zaměstnankyně jsou chráněny dle článku 177 Kodeks pracy před propuštěním během průběhu 

těhotenství i mateřské dovolené, výjimku z této ochrany tvoří ukončení pracovní smlouvy 

z důvodu prohlášení konkurzu nebo likvidace zaměstnavatele.75 V § 3 daného článku je upraveno, 

že pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou či případná zkušební doba, kdy tyto doby by 

skončily po třetím měsíci těhotenství, se prodlužují do dne porodu zaměstnankyně.  

                                                 
75 Článek 177 § 4 Kodeks pracy 
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3 Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená je jednou z důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance, 

po kterou je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost bez poskytnutí náhrady 

mzdy. Obecná úprava překážek v práci je uvedena v § 191 zákoníku práce a mateřskou a 

rodičovskou dovolenou se dále konkrétně zabývají ustanovení § 195 a následující zákoníku práce. 

Na rozdíl od rodičovské dovolené čerpat mateřskou dovolenou je umožněno pouze ženám. 

Důvodem je samotný smysl mateřské dovolené, tedy poskytování pracovního volna 

zaměstnankyním tak, aby jim bylo umožněno připravit se na porod a příchod novorozeného dítěte 

a zároveň zaručení doby po porodu nutné na zotavení. Těhotné ženě je tak poskytnuta větší jistota 

bezpečného zakončení těhotenství a ochrany zdraví ženy i novorozeného dítěte, kdy výkon práce 

v tomto období by se mohl vést ke zhoršení zdravotního stavu ženy.  

Stejně jako zákoník práce neupravuje, do jaké doby má být zaměstnavateli oznámeno 

těhotenství zaměstnankyně, nespecifikuje ani do kdy by měl být informován o plánovaném 

nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Specifikován také není způsob oznámení. Mělo 

se však stát způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že důvodem nepřítomnosti v práci je 

právě tato překážka v práci.76  

3.1 Základní úprava mateřské dovolené 

3.1.1 Délka mateřské dovolené 

Mateřská dovolená je poskytována pouze ženám, zaměstnankyním, v souvislosti s porodem a 

péčí o narozené dítě a to po dobu 28 týdnů. Tato doba je prodloužena na 37 týdnů v případě 

vícečetného porodu, kdy je zohledněna větší náročnost porodu na ženu i následná obtížnější péče 

o více dětí. Naopak zkrácena nesmí být nikdy na méně než 14 týdnů a během prvních 6 týdnů ode 

dne porodu nemůže skončit ani být přerušena.77 

Mateřská dovolená prolíná závěrečnou fázi těhotenství a rodičovskou dovolenou a těhotná 

zaměstnankyně na ní nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne, popřípadě nejdříve od počátku 

osmého týdne před očekávaným dnem porodu, tedy dnem, který určuje vyšetřující lékař 

zaměstnankyně. Žena ovšem může porodit dítě dříve, než bylo očekáváno, a proto bez vlastního 

                                                 
76 BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

820, ISBN 978-80-7400-759-0 
77 § 195 zákoníku práce 
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přičinění může přijít o možnost čerpat dovolenou celých 6 týdnů před porodem. Zákoník práce 

v takové situaci stanovuje, že zaměstnankyni přísluší čerpat celou dobu dovolené (tedy 28 či 37 

týdnů) ode dne jejího nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud by žena nevyčerpala celých 6 týdnů 

z důvodu jiného než předčasného porodu, nehledí se na toto nevyčerpání a přísluší ji od porodu 

mateřská dovolená pouze ve zbytkové délce 22 či 31 týdnů. Případ tzv. přenášení, kdy k porodu 

dojde naopak déle, než bylo očekáváno, zákoník práce nijak neupravuje. Dá se tedy předpokládat, 

že po porodu bude ženě náležet zbytek nevybrané mateřské dovolené.  

Zákoník práce se v § 195 odst. 4 zákoníku práce zabývá i případem, kdy se dítě narodí mrtvé. 

I v této situaci náleží ženě mateřská dovolená po dobu 14 týdnů, jako čas na zotavení po fyzické i 

psychické stránce78 a vyrovnání se se zátěží, kterou pro ženu porod a smrt novorozeného dítěte 

představuje. Ustanovení § 198 odst. 4 zákoníku práce dále stanovuje, že pokud by zemřelo dítě 

v době čerpání mateřské dovolené, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená pouze po dobu 2 

týdnů. S ohledem na § 195 odst. 5 zákoníku práce, který upravuje, že mateřská dovolená nesmí 

skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů od porodu, lze tyto ustanovení vykládat tak, že 

ke 2 týdenní dovolené po smrti dítěte lze přihlížet až ve chvíli, kdy je novorozené dítě starší než 4 

týdny, tak aby zákonem stanovených 6 týdnů bylo dodrženo. 79 

Délka mateřské dovolené v českém právním řádu odpovídá požadavkům stanovené Směrnicí 

92/85/EHS. Ta v článku 8 odst. 1 stanoví: „Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, 

že zaměstnankyně ve smyslu článku 2 mají nárok na nepřetržité období nejméně čtrnácti týdnů 

mateřské dovolené rozložené před nebo po porodu v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

nebo zvyklostmi.“ Druhý odstavec pak upřesňuje, že nejméně dva týdny z této mateřské dovolené 

musí být poskytnuty před porodem a dva týdny po porodu. Při porovnání délky mateřské dovolené 

v České republice a v sousedních státech80 pouze slovenský právní řád poskytuje delší mateřskou 

dovolenou v základním rozsahu 34 týdnů. Nejkratší mateřská dovolená je naopak ve Spolkové 

republice Německo, kde je poskytováno ženám pouze 14 týdnů. Slovenská právní úprava vedle 

poskytování delší mateřské dovolené zároveň i zohledňuje ztíženou situaci osamělých osob při 

péči o dítě, kdy těmto osobám je poskytována mateřská dovolená v delším rozsahu 37 týdnů. De 

                                                 
78 BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

822, ISBN 978-80-7400-759-0 
79 Tamtéž, str. 831 
80 K tomuto viz kap. 3.6 Úprava mateřské dovolené v sousedních státech 
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lege ferenda by se dalo považovat za vhodné podobné zohlednění osamělých zaměstnankyň81 a 

přijmout obdobnou právní úpravu i v České republice. 

3.1.2 Mateřská dovolená při převzetí dítěte 

Nárok na mateřskou dovolenou dle § 197 zákoníku práce nevzniká pouze těhotné 

zaměstnankyni v souvislosti s porodem dítěte, ale náleží i zaměstnankyni při převzetí dítěte, jehož 

matka zemřela, či na základě rozhodnutí příslušného orgánu, tedy rozhodnutí o svěření dítěte do 

péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.82  

 S ohledem na skutečnost, že při převzetí dítěte odpadá nutnost ženy připravit se na porod a 

vyrovnat se s fyzickou náročností posledních týdnů těhotenství, přísluší zaměstnankyni mateřská 

dovolená ve zkrácené délce 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, případně 31 týdnů, převzala-li do 

péče dvě či více dětí. Mateřská dovolená je však vždy poskytnuta nejdéle do jednoho roku dítě.83 

Tato zkrácená délka mateřské dovolené vychází z úpravy uvedené v § 195 zákoníku práce, kdy se 

předpokládá, že zaměstnankyně zpravidla nastupuje na mateřskou dovolenou od počátku šestého 

týdne před porodem a tedy po porodu zaměstnankyni náleží zbývající dovolená ve výši 22 týdnů 

či 31 týdnů.  

Zaměstnankyni při převzetí dítěte náleží i dávka peněžité pomoci v mateřství, které je 

věnována kapitola 3.2 Peněžitá pomoc v mateřství. Nárok na tuto dávku navíc na rozdíl od institutu 

mateřské dovolené může vzniknout v určitých situacích i muži.  

3.1.3 Přerušení a ztráta nároku na mateřskou a rodičovskou dovolenou 

Zákoník práce předpokládá určité životní situace, za kterých není odůvodněné pokračovat 

v mateřské či rodičovské dovolené a dochází k jejímu přerušení. Tyto důvody přerušení jsou pro 

obě dovolené upraveny v rámci společného ustanovení § 198 odst. 2 zákoníku práce proto i v této 

práci jim je věnována společná kapitola.  

                                                 
81 Za osamělou zaměstnankyni se považuje dle § 350 zákoníku práce neprovdaná, ovdovělá nebo rozvedená žena, 

nebo žena osamělá z jiných vážných důvodů, nežije-li s druhem s nebo partnerem. 
82 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 271, ISBN 978-80-7400-667-8 
83 § 197 zákoníku práce 



 

35 

 

 

Jedná se o situace, kdy ze zdravotních důvodů je dítě převzato do péče kojeneckého nebo 

jiného léčebného ústavu a zaměstnanec84 po tuto dobu nastoupí zpět do práce. Dochází tak 

k přerušení dovolené a její zbývající nevyčerpaná část přísluší zaměstnanci ode dne opětovného 

převzetí dítěte, nejdéle do věku tří let dítěte. K přerušení mateřské nebo rodičovské dovolené je 

třeba nejenom převzetí dítěte do léčení ale i k nástupu zaměstnankyně zpět do zaměstnání. Pokud 

by zaměstnanec setrval doma, k takovému přerušení by nedošlo.85  

Ustanovení § 198 zákoníku práce dále upravuje i situaci, za které dochází ke ztrátě nároku na 

část mateřské či rodičovské dovolené. Ustanovení § 198 odst. 3. zákoníku práce stanoví, že pokud 

se zaměstnanec přestane starat o dítě, které je z tohoto důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní 

péče nahrazující péči rodičů, či je převzato do kojeneckého a obdobného ústavu, na rozdíl od odst. 

2 téhož ustanovení však z jiných než zdravotních důvodů, příslušná dovolená zaměstnanci po tuto 

dobu kdy o dítě nepečuje, nenáleží.  

3.1.4 Povinnost mateřské dovolené 

Povinnost nastoupení na mateřskou dovolenou těhotné zaměstnankyni zákoník práce ani jiný 

právní předpis neukládá. Jedná se o subjektivní právo ženy vyplývající z § 195 odst. 2 zákoníku 

práce, jak bylo blíže popsáno v předchozích kapitolách. Ustanovení § 195 odst. 5 zákoníku práce 

však stanoví: „Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a 

nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode 

dne porodu.“ Daných 14 týdnů vyplývá z úpravy stanovené čl. 8 odst. 1 Směrnice 92/85/EHS. 

Z tohoto vyplývá, že nástup na mateřskou dovolenou by se měl stát povinností okamžikem porodu 

dítěte.86 Nicméně i přes toto ustanovení zaměstnavatel není oprávněn zaměstnankyni mateřskou 

dovolenou nařídit. Zároveň však vždy musí zajistit bezpečné pracovní podmínky zaměstnankyň, 

aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví a těhotenství. V souvislosti s výše uvedeným lze dodat, že 

z dikce citovaného ustanovení zároveň vyplývá, že směřuje pouze na úpravu mateřské dovolené 

podle § 195 zákoníku práce nikoli při převzetí dítěte dle § 197 zákoníku práce, kdy v těchto 

situacích odpadá nutnost mateřské dovolené po zdravotní stránce. 

                                                 
84 Zaměstnancem je zde myšlena zaměstnankyně na mateřské dovolené, či zaměstnanec nebo zaměstnankyně na 

rodičovské dovolené. 
85 BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

831, ISBN 978-80-7400-759-0 
86 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 43. ISBN 978-80-7478-337-
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Absolutní zákaz skončení či přerušení mateřské dovolení v tzv. šestinedělí, má za cíl 

poskytnout ženě dostatečný čas k překonání následků fyzické i psychické zátěže porodu.87 Ač se 

ženě může podařit své těhotenství zatajit, zaměstnanci neoznámit a na místo mateřské dovolené si 

vzít standardní dovolenou a do práce se vrátit ještě před ukončením stanovených 6 týdnů, je 

nepopíratelné, že porod a péče o novorozené dítě je velmi náročné období a takto brzký návrat do 

zaměstnání by se mohl negativně odrazit na zdravotním stavu zaměstnankyně i jejího dítěte.88 

Význam prvních šesti týdnů po porodu je zohledněn i v rámci dávek nemocenského pojištění, kdy 

otci může vzniknout nárok na dávku otcovské poporodní péče, zatímco je na rodičovské dovolené 

a i jemu je tak umožněno podílet se na péči o dítě v prvních týdnech jeho života.89 

Ač český právní řád zákaz práce v období po porodu neupravuje, je zřejmé, že s výkonem 

práce zaměstnankyně po tuto dobu nepočítá. I tak by však mohlo dojít například k situaci, kdy 

žena původně nezaměstnaná by byla přijata do zaměstnání během šestinedělí. V této souvislosti 

lze vyzdvihnout úpravu ve Spolkové republice Německo, která v zákoně Mutterschutzgeset 

obsahuje striktní zákaz práce zaměstnankyně v období 8 týdnů po porodu. Rakouský právní řád 

dokonce obsahuje zákaz práce v 8 týdnech před porodem a 8 týdnech po porodu.90 Nabízí se zde 

úvaha, zda by de lege ferenda nebylo vhodné obdobnou úpravu zavést i do českého zákoníku práce 

a vyjasnit tak situace výkonu práce žen po porodu. 

3.2 Peněžitá pomoc v mateřství 

Mateřská dovolená, jako institut pracovního práva upravený zákoníkem práce, je spojována s 

pojmem peněžité pomoci v mateřství, dávky upravené právem sociálního zabezpečení. Peněžitá 

pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, 

který se danou dávkou zabývá v Hlavě IV. Jedná se o dávku, která má především ženám nahradit 

jejich dosavadní příjem ve chvíli, kdy očekávají dítě a dále v prvních měsících po narození dítěte, 

kdy nejsou schopny výkonu práce.91 Po dobu mateřské dovolené dle zákoníku práce zaměstnavatel 

                                                 
87 tamtéž 
88 ŠTANGOVÁ, Věra Aktuální otázky zaměstnávání žen. In PICHRT, Jan, MORÁVEK, Jakub. Atypická zaměstnání 

– cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 164, ISBN 978-80-7478-975-5 
89 K tomuto blíže v kap. 3.3 Nároky otce v období po porodu 
90 K tomuto blíže v kap. 2.5 Ochrana v těhotenství v sousedních státech 
91 KOLDÍNSKÁ, Kristýna; TROSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 144, ISBN 978-80-7400-692-0 
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nevyplácí zaměstnankyni mzdu, plat ani náhradu mzdy či platu92 a právě tato dávka nemocenského 

pojištění má za cíl zabezpečit zaměstnankyni v případě, že ji na dávku vznikne nárok.   

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pojištěnce či pojištěnci nemocenského pojištění, 

při splnění podmínek daných § 32 zákona o nemocenském pojištění. Jednou ze dvou základních 

podmínek je narození dítěte či jeho převzetí do péče. Nárok na dávku má také otec dítěte či manžel 

matky za předpokladu, že o dítě pečuje a to buď na základě písemné dohody s matkou dítěte či 

pokud matka není schopna o dítě pečovat. Písemnou dohodu s matkou dítěte lze dle § 32 odst. 1 

písm. e) zákona o nemocenském pojištění uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého 

týdne po porodu dítě a to nejméně na 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Toto ustanovení 

zavádějící možnost vystřídat se v nároku na peněžitou pomoc v mateřství s otcem dítěte či 

manželem matky dítěte na základě písemné smlouvy, spolu s umožněním získání této dávky při 

převzetí dítěte do trvalé péče osobám bez rozdílu v pohlaví, vede k odstranění nerovnosti žen a 

mužů u této dávky.93  

Druhou podmínkou pro vznik nároku na vyplacení dávky je účast pojištěnce na pojištění po 

dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc 

v mateřství, což standardně nastává mezi 8. a 6. týdnem před očekávaným dnem porodu a končí 

uplynutím 28 týdnů při porození jednoho dítěte či 37 týdnů u pojištěnky, která porodila a pečuje o 

dvě a více dětí. Při převzetí dítěte do péče je tato doba zkrácena na 22 týdnů, případně 31 týdnů 

při péči alespoň o dvě děti.94 Délka podpůrčí doby nesmí být kratší než 14 týdnů, v takové délce 

náleží i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé. Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci respektuje 

tedy délku mateřské dovolené, aby zaměstnankyně nezůstala po tuto dobu bez jakéhokoli 

finančního příjmu.95 Ač se však běžně nástup na peněžitou pomoc, tedy sociální událost, kterou 

vzniká nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství, kryje s mateřskou dovolenou ženy, tyto 

události na sebe nejsou vázány.96  

Výše peněžité pomoci v mateřství činí dle § 37 zákona o nemocenském pojištění 70 % denního 

vyměřovacího základu. Výpočet denního vyměřovacího základu je upraven § 18 zákona o 

nemocenském pojištění.  Žádost o výplatu dávky peněžité pomoci v mateřství podává osoba 

                                                 
92 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 40. ISBN 978-80-7478-337-

1 
93 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
94 § 32 - § 34 zákona o nemocenském pojištění 
95 Srov. § 33 zákona o nemocenském pojištění a § 195 zákoníku práce 
96 PŘIB, Jan. Zákon o nemocenském pojištění. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 96, ISBN 978-80-7357-

448-2 
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oprávněná podle § 32 zákona o nemocenském pojištění svému zaměstnavateli popřípadě okresní 

správě sociálního zabezpečení, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné.97  

3.3 Nároky otce v období po porodu 

Narození dítěte je velkou událostí a změnou nejenom v životě matky dítěte, ale i jeho otce. 

Samotné narození dítěte je bráno jako důležitá osobní překážka v práci, která je upravena v § 199 

odst. 1, 2 zákoníku práce ve spojení s nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a 

rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Dle bodu 6. přílohy tohoto nařízení, se 

pracovní volno poskytuje s náhradou mzdy nebo platu pro převoz manželky či družky do 

zdravotnického zařízení za účelem porodu a bez náhrady mzdy nebo platu je pak poskytnuto volno 

k účasti při porodu manželky či družky.   

Pokud se otec rozhodne pomoci manželce či družce v období po narození dítěte s péčí o něj, 

zákoník práce otci sice nenabízí podobu mateřské dovolené ve formě „otcovské dovolené“, může 

si však vzít dovolenou podle § 211 zákoníku práce či je oprávněn čerpat rodičovskou dovolenou 

a to od narození dítěte do dosažení tří let věku dítěte.98  

Právě rodičovskou dovolenou, tedy důležitou osobní překážku na straně zaměstnance, pro 

kterou zaměstnavatel musí omluvit jeho nepřítomnost, otcové – zaměstnanci nejčastěji kombinují 

s čerpáním dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, která je jedním z druhů dávek 

poskytovaných v rámci nemocenského pojištění dle zákona o nemocenském pojištění. Jedná se o 

novou dávku zavedenou do zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. 2. 2018. Nárok na 

tuto dávku vzniká otci, který je účastníkem pojištění. Tato podmínka je vždy splněna u 

zaměstnanců v pracovním poměru.99 Podle § 38a a násl. zákona o nemocenském pojištění, 

otcovská náleží otci během prvních šesti týdnů života dítěte, či v prvních šesti týdnech ode dne 

převzetí dítěte mladšího 7 let 100 a podpůrčí doba otcovské činí jeden nepřerušený týden, kdy otec 

má právo na tento týden i v případě úmrtí dítěte během této podpůrčí doby. Výše otcovské činí 70 

% denního vyměřovacího základu a jedná se tedy o výši totožnou s výší peněžité pomoci 

v mateřství.101 

                                                 
97 § 109 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění 
98 § 196 zákoníku práce 
99 § 5 písm. a) bod 1 zákona zákona o nemocenském pojištění 
100 Česká správa sociálního zabezpečení, Otcovská In. czzc.cz [online] [cit. 2019-11-29]. Dostupné z: 

https://www.cssz.cz/web/cz/otcovska 
101 Srov. § 37 a § 38c zákona o nemocenském pojištění 

https://www.cssz.cz/web/cz/otcovska
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Výše uvedenou dávku otcovské poporodní péče zaměstnanci nejčastěji kombinují s institutem 

rodičovské dovolené, kdy tuto dovolenou mohou čerpat současně v době, kdy je matka dítěte na 

mateřské dovolené a pobírá dávku peněžité pomoci v mateřství.102 Oba rodiče tak mohou mít 

alespoň po dobu jednoho týdne prostor k péči o novorozené dítě a zároveň zůstávají finančně 

zabezpečeni. Pro úplnost je v této souvislosti třeba doplnit, že souběh nároku na peněžitou pomoc 

v mateřství a rodičovského příspěvku pobíraného rodiči na jedno dítě, je vyloučen. 

3.4 Práce při mateřské dovolené 

Ženě je umožněno zapojit se do pracovního života během mateřské dovolené, pokud o to má 

zájem ať už z finančních důvodů, či ze snahy udržení kvalifikace či vlastního seberozvoje. Protože 

však ženy během mateřské dovolené pobírají peněžitou pomoc v mateřství, tedy dávku 

nemocenského pojištění, nesmí vykonávat práci, za kterou jim tato dávka náleží. Jednalo by se o 

překážku nároku na výplatu dávky, jak je upraveno § 16 zákona o nemocenském pojištění. Toto 

omezení se vztahuje jak na zaměstnankyně v pracovním poměru, tak na osoby samostatně 

výdělečně činné, které nesmí vykonávat činnost, za kterou byla dávka stanovena. Nárok na dávku 

by v takovém případě nezanikl, příspěvek by však nebyl vyplacen.103  

Další omezení, které musí zaměstnankyně respektovat je dáno zákoníkem práce, neboť 

zaměstnankyně je i v době trvání mateřské dovolené stále v trvajícím pracovním poměru u svého 

zaměstnavatele a tedy není oprávněna vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem 

činnosti zaměstnavatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.104 

Ženě na mateřské dovolené se tedy nabízí možnost práce u stávajícího zaměstnavatele na 

základě nové pracovní smlouvy s jiným druhem práce či možnost práce u jiného zaměstnavatele. 

Dále také žena může podnikat, pokud toto podnikání jako osoba samostatně činná neprovozovala 

před mateřskou dovolenou a tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl právě za tuto 

činnost. 

                                                 
102 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan a kol.: Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 271, ISBN 978-80-7400-667-8 
103 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s.. 40. ISBN 978-80-7478-

337-1 
104 § 304 odst. 1 zákoníku práce 
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3.4.1 Přestávky ke kojení 

Pokud se žena rozhodne vrátit do zaměstnání ihned po skončení mateřské dovolené a nevyužít 

rodičovské dovolené či pracuje již při mateřské dovolené a je zároveň kojící zaměstnankyní105, je 

oprávněna využít institut přestávek ke kojení upravený v § 242 zákoníku práce. Jedná se o 

ustanovení, které je v praxi využíváno minimálně a to zejména z toho důvodu, že většina matek 

v době kdy je dítě kojeno využívá právě mateřské a rodičovské dovolené. Dalším důvodem je také, 

že o této možnosti mnoho matek neví.106 Ač nejsou přestávky na kojení v současné době často 

využívány, jedná se jistě o vhodný institut, který umožňuje dřívější zapojení ženy do pracovního 

života. 

Zákoník stanovuje povinnost zaměstnavateli poskytnout zaměstnankyni přestávky ke kojení 

v délce závisející na věku dítěte, konkrétně 2 půlhodinové přestávky do konce 1 roku dítěte a 

následně 1 půlhodinovou přestávku v dalších 3 měsících. Zákoník práce zohledňuje i situace, kdy 

je sjednána kratší pracovní doba. Pokud žena chce využít možnosti přestávek ke kojení, musí o 

této skutečnosti zaměstnavatele informovat, aby bylo možné rozvrhnout přestávky do její pracovní 

doby a zároveň určit prostor, kde bude moci zaměstnankyně dítě nakojit.107 

3.5 Skončení mateřské dovolené 

3.5.1 Skončení pracovního poměru v době mateřské dovolené 

Období mateřské dovolené stejně jako období těhotenství, o kterém bylo pojednáno v kap. 2.3 

Skončení pracovního poměru v průběhu těhotenství, spadá pod ochrannou dobu dle § 53 zákoníku 

práce. Zákonná úprava skončení pracovního poměru v období těhotenství a mateřské dovolené si 

je velmi podobná. I zde je kladen důraz na ochranu zaměstnankyně před škodlivými následky na 

její tělesný a duševní stav z důvodu ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a tedy 

je zde zakotven zákaz zaměstnavatelovy výpovědi zaměstnankyni, která čerpá mateřskou 

dovolenou. Tento zákaz výpovědi není absolutní, výjimky stanovuje § 54 zákoníku práce a to 

v písm. a), kde stejně jako těhotné zaměstnankyni, je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnankyni 

čerpající mateřskou dovolenou výpověď z důvodu upraveného ustanovením § 52 odst. a), tedy 

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.  

                                                 
105 Článek 2 písm. c) Směrnice 92/85/EHS 
106 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 82. ISBN 978-80-7478-337-

1 
107 Tamtéž, str. 83 
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Ve srovnání s těhotenstvím zaměstnankyně je ženě čerpající mateřskou dovolenou přiznána 

zvýšená ochrana, kterou lze spatřit konkrétně v § 54 písm. c), který umožňuje zaměstnavateli dát 

výpověď těhotné zaměstnankyni z důvodů, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní 

poměr, avšak pro zaměstnankyni na mateřské dovolené tato výjimka umožněna není. Vedle 

zaměstnankyně na mateřské dovolené se daná úprava týká i zaměstnance v době čerpání 

rodičovské dovolené a to v době, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.  Pokud 

by výpověď ze strany zaměstnavatele byla dána zaměstnankyni ještě před jejím nástupem na 

mateřskou dovolenou, či zaměstnanci před nástupem na rodičovskou dovolenou, došlo by 

k prodloužení výpovědní doby, kdy tato by skončila spolu s uplynutím ochranné doby, tedy 

skončením mateřské dovolené či příslušného období rodičovské dovolené.108   

Pro okamžité zrušení pracovního poměru je použita stejná úprava pro zaměstnankyně těhotné, 

zaměstnankyně na mateřské dovolené i zaměstnance či zaměstnankyně čerpající rodičovskou 

dovolenou. Tedy zákoník práce v ustanovení § 55 odst. 2 stanoví zákaz okamžitého zrušení 

pracovního poměru s uvedenými zaměstnanci.  

K oprávnění zaměstnavatele zrušit pracovní poměr ve zkušební době s ženou na mateřské 

dovolené lze konstatovat, že s ohledem na § 35 odst. 4 zákoníku práce, se zkušební doba prodlužuje 

o dobu celodenních překážek v práci, kam spadá mateřská i rodičovská dovolená, a tedy zrušení 

poměru podle § 66 zákoníku práce je vyloučeno.  

3.5.2 Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené 

Ačkoli po skončení mateřské dovolené zaměstnankyně zpravidla nastupují na rodičovskou 

dovolenou, nemusí se pro ně jednat o finančně nejvýhodnější řešení. Zákoník práce umožňuje 

ženám mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat dovolenou za kalendářní rok dle § 212 

zákoníku práce. Tato dovolená náleží zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního 

poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Pokud 

tento pracovní poměr netrval celý kalendářní rok, náleží zaměstnanci poměrná část dovolené. 

Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2021 přináší zásadní koncepční změny v této oblasti, kdy 

dochází k opuštění současného vyjadřování dovolené ve dnech a místo toho k uvádění dovolené 

v hodinách. Nové znění § 213 zákoníku práce109 upravuje, že dovolená za kalendářní rok náleží 

                                                 
108 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

341, ISBN 978-80-7400-759-0 
109 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném od 1. 1. 2021 
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zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u 

něho práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby 

připadající na toto období. Samotná délka dovolené se stanoví vynásobením uvedené délky 

týdenní pracovní doby a výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec dle § 212 zákoníku práce 

nárok110. 

Za výkon práce pro účely splnění nároku na dovolenou zákoník práce dle dosavadní úpravy 

podle § 216 odst. 2 výslovně považuje i dobu, kdy zaměstnankyně nepracuje z důvodu čerpání 

mateřské dovolené a kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Momentálně řada zaměstnankyň proto využívá možnosti 

požádat svého zaměstnavatele o čerpání zbytku dovolené bezprostředně v návaznosti na mateřskou 

dovolenou a zaměstnavatel je v takovém případě povinen této žádosti vyhovět.111  

Dle stávající právní úpravy pokud tak žena odpracovala více než 60 dní v roce má podle § 213 

odst. 1 zákoníku práce nárok na nejméně 4 týdny dovolené a požádá-li o čerpání této dovolené 

v návaznosti na ukončení mateřské dovolené, tuto dovolenou nelze krátit podle § 223 odst. 1 

zákoníku práce z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené.112 Krátit takto navazující 

dovolenou lze pouze v případě, kdy již mateřská dovolená navazovala na předchozí rodičovskou 

dovolenou, během které žena pečovala o starší dítě. Rodičovská dovolená se totiž řadí dle stávající 

úpravy mezi překážky v práci, pro které docházelo ke krácení dovolené, neboť tato nebyla pro 

účely dovolené posuzována jako výkon práce.  

Výše uvedenou novelou však dochází ke změně právní úpravy započitatelných dob důležitých 

osobních překážek v práci, kdy pracovní doba zmeškaná pro překážky v práci se považuje za 

výkon práce113, ledaže by byla zmeškána pro překážky práce uvedené v novelizovaném § 216 odst. 

2 zákoníku práce. Ty se za výkon práce považují pouze do výše dvacetinásobku stanovené týdenní 

nebo kratší pracovní doby a to pouze za předpokladu, že dle § 213 odst. 3 zákoníku práce 

zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 

dvanáctinásobek stanovené týdenní nebo kratší pracovní doby.114 Právě do § 216 odst. 2 písm. c) 

                                                 
110 tamtéž 
111 § 217 odst. 5 zákoníku práce 
112 JANEČKOVÁ, Eva. Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené. In: Portál DAUČ.cz [online]. Praha: 

Wolters Kluwer, 20. 8. 2012 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: Dostupné z 

https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=42239, ISSN 2533-4484 
113 § 348 zákoníku práce 
114 MORÁVEK, Jakub: Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo [online] Právní rozhledy 13-14/2020, 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 488 [cit. 2020-11-15] Dostupné z https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembsgbpxa4s7gezv6mjul5zv6nbyha&rowIndex=0  

https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=42239
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxa4s7gezv6mjul5zv6nbyha&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxa4s7gezv6mjul5zv6nbyha&rowIndex=0
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zákoníku práce je zařazena i doba čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou 

zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou.  

Díky této nové úpravě tedy místo krácení dovolené dochází k omezenému započítání zmeškané 

doby jako doby odpracované. Po skončení rodičovské dovolené bude mít řada zaměstnanců nárok 

na delší dovolenou za kalendářní rok. Nemusí už tak být vždy výhodné čerpat mezi mateřskou a 

rodičovskou dovolenou tuto standardní dovolenou. 

Je třeba uvést, že ve chvíli, kdy zaměstnankyně čerpá dovolenou namísto mateřské či 

rodičovské dovolené, nespadá po tuto dobu do ochranné doby podle § 53 odst. 1 písm. d) zákoníku 

práce a není tedy chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele ani před zákazem okamžitého 

zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 2 zákoníku práce. 

3.6 Úprava mateřské dovolené v sousedních státech 

 Mateřská dovolená (materská dovolenka), je na Slovensku upravena v § 166 a 

násl. zákonníku práce. Základní délka mateřské dovolené je zde 34 týdnů, v případě, že se o dítě 

stará osamělá žena je jí poskytnuto 37 týdnů a v případě narození více dětí 43 týdnů. Na rozdíl od 

české právní úpravy je zde stanovena povinnost oznámit nástup na mateřskou dovolenou 

minimálně měsíc před předpokládaným dnem nástupu. Úprava nástupu na mateřskou dovolenou 

je totožná s českou úpravou, tedy standardně 6 týdnů před očekávaným dnem porodu, nejdříve pak 

8 týdnů. Nejkratší doba mateřské dovolené v souvislosti s porodem je 14 týdnů a nesmí skončit 

ani dojít k jejímu přerušení před uplynutím 6 týdnů od porodu.115 Ač je mateřská dovolená určena 

pouze ženám, muž smí dle § 166 odst. 1 zákonníku práce nastoupit od narození dítěte na 

rodičovskou dovolenou ve stejném rozsahu v jakém to umožňuje mateřská dovolená za 

předpokladu, že se stará o narozené dítě. Za splnění podmínek může vzniknout nárok na dávku 

nemocenského pojištění, tzv. materské, upraveno v zákoně č. 461/2003 Z.z., zákon o sociálnom 

poistení. Podmínky na vznik nároku mateřské jsou upraveny v § 48 jmenovaného zákona a jsou 

obdobné podmínkám stanoveným zákonem o nemocenském pojištění. Délka této podpory 

kopíruje délku poskytované mateřské dovolené a výše dávky činí 75 % denního vyměřovacího 

základu.  

                                                 
115 § 168 odst. 4 1 zákona č. 311/2011 Z.z., zákonník práce 
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Úpravou mateřské dovolené se stejně jako obdobím těhotenství zabývá v německém právním 

řádu zákon Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im 

Studium (Mutterschutzgeset). Ten v § 3 upravuje ochrannou dobu, ve které žena nesmí být 

zaměstnávána, jedná se o 6 týdnů před stanoveným datem porodu do 8 týdnů po porodu, popřípadě 

12 týdnů u předčasného či vícečetného porodu a při dalších podmínkách stanovených v § 3 odst. 

2 Mutterschutzgeset. Zatímco v období po porodu je stanoven absolutní zákaz práce, před porodem 

žena může výslovně prohlásit, že má o výkon práce zájem. Po dobu zákazu práce může ženě 

vzniknout nárok na tzv. příspěvek v mateřství dle § 19 Mutterschutzgeset, který je vyplácen ze 

zdravotního pojištění a jeho výše se odvíjí od průměrné mzdy za poslední 3 měsíce před ochrannou 

dobou, kdy maximální vyplácená výše činí 13 eur za kalendářní den. V případě že by průměrná 

čistá mzda zaměstnankyně byla vyšší než tato částka, vzniká ji nárok na příspěvek zaměstnavatele 

upravený v § 20 Mutterschutzgeset, který tento rozdíl vyrovnává. V případě, že žena není účastna 

na daném zdravotním pojištění, je ženě vyplácen po dobu ochrany před a po porodu příspěvek 

v maximální celkové výši 210 eur, na základě žádosti podané k Sociálnímu úřadu sociálního 

zabezpečení.  

Mateřská dovolená je v rakouském právním řádu spolu s těhotenstvím upravena v zákoně 

Mutterschutzgesetz (MSchG). V § 3 MSchG je upraven zákaz zaměstnávání zaměstnankyň 

v posledních 8 týdnech před očekávaným dnem porodu a v 8 týdnech po porodu. Rakouská úprava 

je tak velmi podobná té německé, rozdílná je zde prodloužená doba zákazu práce před určeným 

datem porodu. V případě předčasného, vícečetného porodu či porodu císařským řezem, je tato 

doba prodloužena na nejméně 12 týdnů po porodu. Během mateřské dovolené může vzniknout 

zaměstnankyni nárok na mateřský příspěvek hrazený ze zdravotního pojištění, který je vázán na 

účast v něm. Tato dávka je upravena v § 162 a násl. zákona Allgemeines 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG)116 a je poskytována zaměstnaným ženám po celou dobu 

mateřské dovolené, tedy doby po kterou zaměstnankyně nemůže v souvislosti s porodem dítěte 

vykonávat práci. Výše příspěvku v mateřství je vypočtena z průměrného čistého výdělku za 

poslední tři celé kalendářní měsíce před začátkem ochranné doby, popřípadě za posledních 13 

týdnů u pojištěnců, jejichž mzda není určena měsíční částkou. Na příspěvek může mít nárok i 

nezaměstnaná žena za předpokladu, že pobírá podporu v nezaměstnanosti. Příspěvek v mateřství, 

kterým těmto osobám náleží, je obecně o 80 % vyšší než právě podpora v nezaměstnanosti. Za 

                                                 
116 Volně přeloženo: Zákon o sociálním pojištění 
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splnění konkrétních zákonem stanovených podmínek může vzniknout nárok na dávku i ženám 

samostatně výdělečně činným.117  

V polském právním řádu je úprava mateřské dovolené obsažena v zákoně Kodeks pracy. 

Mateřskou dovolenou může zaměstnankyně začít čerpat nejvýše 6 týdnů před očekávaným dnem 

porodu. Celková délka mateřské je pak závislá na počtu dětí, v nejkratší variantě 20 týdnů při 

jednom dítěti, 31 týdnů pokud se narodí ženě 2 děti, 33 týdnů při 3, 35 týdnů při čtyřech a 37 týdnů 

je poskytováno, pokud se narodí 5 a více dětí najednou. Zaměstnankyni je však umožněno po 14 

týdnech po porodu se vrátit zpět do zaměstnání za předpokladu, že zbývající část dovolené čerpá 

otec dítěte.118 Nárok na mateřský příspěvek, upravený zákonem o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego119, vzniká zaměstnanci či zaměstnankyni za předpokladu že došlo 

k narození dítěte či převzetí dítěte do jeho 7 let v době, kdy byli zaměstnankyně či zaměstnanec 

pojištěni v rámci nemocenského pojištění, nebo čerpali rodičovskou dovolenou. Mateřský 

příspěvek náleží po celou dobu mateřské dovolené, tedy příslušných 20 až 37 týdnů, ale i po dobu 

rodičovské dovolené a otcovské dovolené. Otci dítěte vzniká nárok na otcovskou dovolenou 

v délce 2 týdnů, kterou může čerpat do dosažení 2 let věku dítěte a to v celku či po dvou týdenních 

úsecích. Výše jak mateřského příspěvku tak otcovské činí 100 % vyměřovacího základu pro 

výpočet příspěvku, kterým je posledních 12 měsíců předcházející měsíci, kdy vznikl nárok na 

dávku.120  

 

 

                                                 
117 Wochengeld - oesterreich.gv.at [online] [cit. 2020-11-18]. Dostupné z:  

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/5/1/Seite.082100.html 
118 Článek 180 Kodeks pracy 
119 Volně přeloženo: Zákon o peněžitých dávkách sociálního pojištění pro případ nemoci a mateřství 
120 Článek 31 zákona o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
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4 Rodičovská dovolená 

 Rodičovská dovolená se stejně jako mateřská dovolená řadí mezi důležité osobní překážky 

v práci na straně zaměstnance dle § 191 zákoníku práce, pro které vzniká zaměstnanci nárok na 

neplacené pracovní volno. Účel rodičovské dovolené je vyjádřen přímo ve znění § 196 zákoníku 

práce, dle kterého je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni i zaměstnanci rodičovskou 

dovolenou k prohloubení péče o dítě. Rodičovská dovolená hraje významnou roli při slaďování 

rodiny a zaměstnání121 neboť tyto první roky dítěte jsou pro jeho zdravý vývoj nezanedbatelným 

obdobím, kdy dochází k utváření rodinných vazeb a pro dítě je jistě příhodné, pokud se tak děje 

v rodinném prostředí. Na rozdíl od mateřské dovolené, která je vázána zejména na porod dítěte a 

a tedy i zdravotní stav zaměstnankyně, je rodičovská dovolená přístupná obou rodičům a čerpat ji 

je tak oprávněn i muž.  

Úprava rodičovské dovolené vycházela ze Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996, o 

rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (dále 

jen „Směrnice 96/34/ES“), ta však byla nahrazena Směrnicí 2010/18/EU, která dle ustanovení 2 

přiznává pracujícím mužům a ženám individuální právo na rodičovskou dovolenou z důvodu 

narození nebo osvojení dítěte, aby mohli o toto dítě pečovat do dosažení stanoveného věku, 

nejvýše osmi let. Minimální rozsah dovolené, které se smluvní státy Směrnice 2010/18/EU 

zavazují poskytnout, je pak stanoven na 4 měsíce. Směrnice 2019/1158 vychází z pravidel 

stanovených ve směrnici 2010/18/EU a zavádí i opatření nové, jakým je dle Článku 5 odst. 2 

příslušné směrnice zavedení dvou měsíců nepřenositelné rodičovské dovolené, tedy takové části 

dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého. Toto opatření směřuje k větší motivaci 

otců k čerpání rodičovské dovolené a zároveň k opětovnému začlenění matek na trh práce.122   

Rodičovská dovolená byla do českého právního řádu zakotvena až novelizací předchozího 

zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb. kam byla zařazena právě na základě výše uvedené Směrnice 

96/34/ES. Institut rodičovské dovolené tak nahradil institut další mateřské dovolené a zaručuje 

rovné postavení mužů i žen při jejím čerpání.  

                                                 
121 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 45. ISBN 978-80-7478-337-

1 
122 Bod 20 Směrnice 2019/1158 
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4.1 Základní úprava rodičovské dovolené 

4.1.1 Délka rodičovské dovolené a oprávněné subjekty 

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte od skončení mateřské dovolené a otci dítěte 

od narození dítěte, vždy nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.123 Oprávněnými subjekty 

jsou především tedy rodiče dítěte. Stejně jako u mateřské dovolené právo na rodičovskou 

dovolenou může náležet i jiné zaměstnankyni či zaměstnanci a to při převzetí dítěte v souladu s § 

197 zákoníku práce. Rodičovská dovolená při převzetí dítěte na základě rozhodnutí o svěření dítěte 

do péče nahrazující péči rodičů124, nebo při převzetí dítěte, jehož matka zemřela, přísluší ode dne 

převzetí dítěte do dosažení jeho tří let věku. Pokud by zaměstnankyně čerpala mateřskou 

dovolenou, přísluší jí rodičovská dovolená až po ukončení prvně zmíněné. Zákoník práce se 

v uvedeném ustanovení zabývá i situací kdy dochází k převzetí dítěte po dosažení jeho 3 let. 

V takovém případě mohou příslušní zaměstnanci nastoupit na rodičovskou dovolenou v rozsahu 

22 týdnů ode dne převzetí dítěte, nejdéle však do 7 let jeho věku.125 Touto úpravou je poskytnuta 

možnost snazšího začlenění dítěte do nové rodiny a vytvoření a zajetí nového režimu jak pro dítě, 

tak pro zaměstnance, kteří dítě do péče převzali.  

V případě smrti dítěte v době, kdy je zaměstnanec na rodičovské dovolené, má zaměstnanec 

dle § 198 odst. 4 zákoníku práce nárok na dovolenou ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, 

nejdéle do dne, kdy dítě dosáhlo věku 1 roku. Ustanovení § 198 zákoníku práce se v předchozích 

odstavcích zabývá přerušením a ztrátou nároku na mateřskou a rodičovskou dovolenou, kdy této 

problematice již byla věnována kap. 3.1.3 Přerušení a ztráta nároku na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. 

Oba rodiče nejsou při čerpání rodičovské dovolené nijak omezeni. Mohou ji tak čerpat oba 

současně či například otec může čerpat rodičovskou dovolenou ve chvíli, kdy je matka na mateřské 

dovolené.126  

                                                 
123 § 196 zákoníku práce 
124 Rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů ve smyslu § 7 odst. 10, 11 zákona o státní sociální 

podpoře  
125 Dále § 197 odst. 3 zákoníku práce upravuje, že i při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 

týdnů uplynula po dosažená 3 let věku, náleží rodičovská dovolená ve výměře 22 týdnů ode dne převzetí dítěte. 
126 K tomuto kap 3.3 Nároky otce v období po porodu 
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4.1.2 Způsob čerpání rodičovské dovolené 

Čerpání rodičovské dovolené je, až na výjimky při převzetí dítěte upravené § 197 odst. 3 

zákoníku práce, omezeno pouze dovršením tří let věku dítěte. Počátek čerpání je sice stanoven pro 

otce narozením dítěte a pro matku skončením její mateřské dovolené, každý rodič ale může na 

rodičovskou dovolenou nastoupit později a zvolit si rozsah jejího čerpání sám.  

Rozsah čerpání rodičovské dovolené je tak stanoven poměrně flexibilně a rodičům tak 

poskytuje možnost vybrat si z několika variant podle jejich individuální situace. První variantou 

je čerpání rodičovské dovolené v jejím celku, tedy od chvíle kdy nárok na tuto dovolenou 

zaměstnanci přísluší, do věku 3 let dítěte. Další variantou je čerpání rodičovské dovolené v celku 

v kratším rozsahu. Zaměstnanec se však může rozhodnout dovolenou čerpat i v různě dlouhých 

časových úsecích do věku tří let dítěte, či dokonce v tzv. přerušované čerpání rodičovské dovolené 

po kratších úsecích. Zaměstnanec by tak mohl teoreticky požádat o dovolenou v pravidelném 

rozsahu několika dní v týdnu.  

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci rodičovskou dovolenou 

na jejich žádost bez dalšího a tedy způsob jejího čerpání zvolený zaměstnancem musí respektovat 

a na rozdíl od úpravy u jiných institutů se nemůže této povinnosti vzdát odkazem na provozní nebo 

jiné závažné důvody.127 Je však samozřejmé, že zejména přerušované čerpání rodičovské dovolené 

klade zvýšené nároky na zaměstnavatele, který musí takové žádosti organizačně přizpůsobit práci 

a zajistit pokrytí dočasně uvolněného pracovního místa.128 V takovém případě je vhodné, aby 

zaměstnanec na takový požadavek zaměstnavatele včas připravil a poskytl mu možnost danou 

situaci vhodně vyřešit, například využitím institutu sdíleného pracovního místa. 

4.1.3 Žádost o rodičovskou dovolenou 

Pro žádost o rodičovskou dovolenou, kterou zaměstnanec směřuje vůči zaměstnavateli, nejsou 

zákonem staveny bližší požadavky. Není upravena ani forma tohoto jednostranného právního 

jednání. Ze žádosti by pro zaměstnavatele měla vyplývat informace o rozsahu čerpání rodičovské 

dovolené, tedy dne nástupu a ukončení rodičovské dovolené, případně způsob jejího čerpání. 

Pokud není uvedena doba čerpání lze uvažovat, že zaměstnanec hodlá čerpat rodičovskou 

                                                 
127 MORÁVEK, Jakub k § 196 in Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0 
128 BOČANOVÁ, Veronika, Nestandardní formy čerpání rodičovské dovolené In. ak-vych.cz [online] [cit. 2020-10-

07]. Dostupné z: https://www.ak-vych.cz/nestandardni-formy-cerpani-rodicovske-dovolene/ 
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dovolenou v plném rozsahu do tří let věku dítěte. Zaměstnanec však může o rodičovskou 

dovolenou žádat opakovaně a v českém právním řádu není nijak upraveno datum, do kterého 

takovou informaci musí zaměstnanec zaměstnavateli poskytnout.  

Už směrnice 2010/18/EU požadovala, aby členské státy stanovily lhůtu k oznámení čerpání 

rodičovské dovolené zaměstnavateli. Tomuto požadavku bylo vyhověno v řadě zemí Evropské 

unie, například slovenská právní úprava stanovuje lhůtu jednoho měsíce před předpokládaným 

dnem nástupu na dovolenou i v případě změny čerpání dovolené, v Rakousku je úprava v této 

oblasti ještě propracovanější a stanovuje jak minimální délku rodičovské dovolené, tak nejzazší 

dobu oznámení nástupu či případného prodloužení dovolené, podobně je i v belgické a německé 

právní úpravě stanoveno datum pro podání žádosti zaměstnavateli tak, aby se mohl požadavkům 

zaměstnance organizačně přizpůsobit.129  

Směrnice 2019/1158 tento požadavek v článku 5 bodě 3 opakuje: „Členské státy stanoví 

přiměřenou lhůtu pro oznámení, jež mají dát zaměstnavatelům pracovníci, když vykonávají právo 

na rodičovskou dovolenou. Členské státy přitom zohlední potřeby zaměstnavatelů i pracovníků.“ 

V České republice prozatím uvedeným ustanovením směrnic vyhověno nebylo. De lege 

ferenda by bylo jistě vhodné stanovení takovéto lhůty k podání žádosti upravit, kdy taková úprava 

by byla vstřícnější vůči zaměstnavateli, aniž by se jednalo o větší zásah do práva zaměstnance na 

čerpání rodičovské dovolené. 

4.2 Rodičovský příspěvek 

Po dobu rodičovské dovolené, kdy je zaměstnanci poskytováno zaměstnavatelem neplacené 

pracovní volno, dochází ke značnému zhoršení finanční situace rodičů, kdy rodině standardně 

ubyde jeden z příjmů, či v případě jednoho rodiče o příjem zcela přijde. Velkou roli proto hraje 

dávka zákona o státní sociální podpoře, rodičovský příspěvek. Jedná se o peněžitou opakující se 

dávku, která spadá mezi dávky netestované, tedy její výše není závislá na výši příjmů. Na rozdíl 

od dávky nemocenského pojištění, peněžité pomoci v mateřství, rodičovský příspěvek nenahrazuje 

dosavadní příjem, ale pouze finančně zlepšuje podmínky rodin pečujících o malé děti. Nárok na 

rodičovský příspěvek tak nemusí, stejně jako nárok na rodičovskou dovolenou, vzniknout jen 

matce dítěte, ale i dalším osobám, které o dítě pečují. Rodičovský příspěvek v dnešní podobě byl 

                                                 
129 ŘEHOŘOVÁ, Lucie: Vybrané aspekty čerpání rodičovské dovolené In Pracovní právo 2015, Slaďování 

pracovního a rodinného života, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno: Masarykova 

univerzita, 2015, s. 224 – 226, ISBN 978-80-210-8121-5 
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do právního řádu zaveden až v roce 1990, kdy nahradil mateřský příspěvek, který náležel výhradně 

ženám. I v posledních letech pak docházelo k významným změnám v koncepci této dávky, kdy se 

její úprava stala k rodičům mnohem vstřícnější.130 Ke změnám došlo jak ve volbě měsíční výše 

čerpané dávky, v možnosti změny této volby v průběhu jejího čerpání a obecně v okruhu osob 

kterým nárok na dávku náleží.   

Podmínky nároku na dávku jsou upraveny § 30 zákona o státní sociální podpoře. Nárok vzniká 

rodiči, který pečuje po celý kalendářní měsíc o nejmladší dítě v rodině, kdy taková péče probíhá 

osobně a celodenně. Uvedená podmínka je splněna, pokud dle § 31 odst. 3 zákona o státní sociální 

podpoře:  

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, 

b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její 

třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči 

a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, 

c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, 

d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku 

v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou 

závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle 

zákona o sociálních službách, 

e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v 

době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; 

Vždy je zde však stanoveno časové omezení, které dítě může strávit v takovém zařízení, aby rodič 

měl nárok na dávku. Zákon dále bere ohled i na rodiče, kteří jsou výdělečně činní či žáky nebo 

studenty soustavně se připravující na budoucí povolání. 

                                                 
130 KOLDINSKÁ, Kristina, TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 206, ISBN 978-80-7400-692-0 
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Dávka může být poskytována nejdéle do 4 let věku dítěte a to vždy pouze na nejmladší dítě 

v rodině, tedy za situace kdy se narodí další dítě, dávku lze pobírat pouze na dítě nejmladší. 

Narození vícerčat zákon zohledňuje v navýšení celkové částky příspěvku z 300.000 Kč na 1,5 

násobek částky, tedy 450.000 Kč. Obdobně jako zákoník práce velmi flexibilně umožňuje 

zaměstnancům zvolit si způsob a rozsah čerpání rodičovské dovolené, zákon o státní sociální 

podpoře stanovuje, že sám rodič volí výši rodičovského příspěvku, který je mu měsíčně vyplácen, 

kdy výše této měsíční částky je vždy omezena limitem, stanoveným s ohledem na výši denního 

vyměřovacího základu. Volbu výše dávky lze měnit vždy nejdříve po uplynutí 3 měsíců.  

4.3 Výkon práce při rodičovské dovolené 

Obdobně jako při mateřské dovolené je i při rodičovské dovolené umožněno zaměstnanci 

zapojit se do pracovního života. U rodičovské dovolené je tato možnost navíc značně rozšířena. 

Zaměstnavatel tak může pracovat pro jiného zaměstnavatele131 či podnikat, vykonávat práci u 

svého původního zaměstnavatele pak smí za podmínky, že se jedná o jiný druh práce než ten, který 

byl sjednán v původní pracovní smlouvě.132 Při nastoupení zaměstnance do práce na základě 

původní pracovní smlouvy dochází k ukončení rodičovské dovolené a tedy i ochranné doby, kterou 

tento institut poskytuje. 133 

Rodičovský příspěvek není vázán na rodičovskou dovolenou, ale na splnění podmínek 

stanovených v § 30 a násl. zákona o státní sociální podpoře. Pokud je tedy zajištěna osobní a 

celodenní péče o dítě podle uvedeného odstavce zákona, je možné pobírání rodičovského 

příspěvku i návrat do zaměstnání např. na kratší pracovní dobu či jiný způsob přivýdělku podle 

uvážení zaměstnance. Zaměstnanec je však při výkonu práce omezen sledováním docházky dítěte 

do jeslí, mateřské školy či obdobného zařízení, kdy dítě do nedosažených 2 let věku nesmí tato 

zařízení navštěvovat více než 92 hodin v kalendářním měsíci.134 Toto omezení vede v praxi často 

ke sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými je sjednán sice jiný druh 

práce než dle pracovní smlouvy zaměstnance, nicméně reálně se jedná o práci totožnou.135 

                                                 
131 Při respektování omezení § 304 zákoníku práce. 
132 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 47. ISBN 978-80-7478-337-

1 
133 § 53 odst. 1 písm d) zákoníku práce 
134 § 31 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře 
135 DOUŠOVÁ, Jana: Několik poznámek ke zkrácenému pracovnímu úvazku, sdílenému zaměstnání a práci z domu 

z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická zaměstnání – 

cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 129, ISBN 978-80-7478-975-5 
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4.4 Skončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Po dobu rodičovské dovolené se zaměstnanci stejně jako zaměstnankyni v období těhotenství 

či při mateřské dovolené dostává ochrany podle § 53 odst. 1 písm. d) zákoníku práce a takovému 

zaměstnanci je zakázáno dát v této ochranné době výpověď. Výjimky z tohoto zákazu jsou 

upravené v následujícím § 54 zákoníku práce a řadí se sem možnost zaměstnavatele dát 

zaměstnanci výpověď, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, či se přemísťuje zaměstnavatel nebo 

jeho část, s výjimkou případů, kdy se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu 

práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána.136 Při druhé z uvedené 

možností, je dle § 54 písm. b) zákoníku práce stanovena ochrana před danou výpovědí pro 

zaměstnance čerpající rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou. Dále je zaměstnavateli umožněno dát výpověď zaměstnanci z důvodů, pro 

které může okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 55 zákoníku práce, tato výjimka se však 

nevztahuje na dobu, po kterou by žena byla oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.   

Ustanovení § 53 odst. 2 zákoníku práce upravuje i situaci, kdy by byla výpověď podána před 

počátkem ochranné doby. V takovém případě začne zbývající část výpovědní doby plynout až po 

návratu z rodičovské dovolené. Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatele se 

vztahuje po celou dobu rodičovské dovolené.137 

4.5 Úprava rodičovské dovolené v sousedních státech 

Rodičovská dovolená (rodičovská dovolenka) je poskytována dle § 166 odst. 2 zákonníku 

práce, na žádost zaměstnance, muže i ženy, do 3 let věku dítěte. Slovenský zákoník práce 

zohledňuje i situaci, kdy dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte vyžaduje osobní péči rodiče. 

Rodičovská dovolená je v takovém případě poskytována až do 6 let věku dítěte. Délka rodičovské 

dovolené je na volbě zaměstnance, minimální její rozsah je pak 1 měsíc. V odstavci 4 uvedeného 

ustanovení je také umožněna dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o poskytnutí 

rodičovské dovolené až do dovršení 5 let věku dítěte, či 8 let v případě dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu dítěte a to vždy maximálně v tom rozsahu, ve kterém nebyla dovolená vyčerpána 

dle odst. 2 daného ustanovení. Stejně jako u mateřské dovolené, je i zde vyžadováno podání 

písemného oznámení o datu nástupu na mateřskou dovolenou nejméně jeden měsíc před daným 

nástupem. Ve stejném předstihu musí být zaměstnavateli oznámeno i její přerušení, skončení či 

                                                 
136 § 54 písm. a) ve spojení s § 52 písm. a), b) zákoníku práce 
137 K tomu blíže v kap. 3.5.1 Skončení pracovního poměru v době mateřské dovolené 
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další případné změny týkající se rodičovské či mateřské dovolené. Poskytování rodičovského 

příspěvku je upraveno speciálním zákonem č. 194/2009 Z. z., zákon o rodičovskom príspevku a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Příspěvek je poskytován osobám zajišťující péči o dítě 

mladší 3 let, popřípadě 6 let při jejich nepříznivém zdravotním stavu a jeho výše je stanovena na 

270 eur měsíčně, či 370 eur měsíčně za předpokladu, že oprávněné osobě byla před rodičovským 

příspěvkem vyplácena mateřská dávka na dané dítě. Ač tedy obdobně jako v české úpravě výše 

poslední mzdy či platu roli nehraje, je zde zohledněno, zda se rodič účastnil po určitý čas na 

nemocenském pojištění. V případě narození vícerčat náleží dále za každé další dítě navýšení výše 

příspěvku o 25 %. Tato úprava tak více zohledňuje finanční náročnost narození více dětí najednou, 

kdy v české úpravě je jednotná dávka pro jedno dítě a jednotná dále pro vícerčata.  

 Rodičovská dovolená je v německém právním řádu upravena zákonem Gesetz zum 

Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)138 (dále jen 

„BEEG“). Nárok na rodičovskou dovolenou dle § 15 BEEG náleží zaměstnancům do dosažení 3 

let věku dítěte, se kterým žijí ve společné domácnosti, o které pečují a vychovávají jej. Část 

rodičovské dovolené, až 24 měsíců, je umožněna čerpat mezi 3. narozeninami dítěte a jeho 8. 

rokem. Touto podstatně flexibilní úpravou je umožněno zaměstnancům rozvrhnout si čerpání 

dovolené dle individuálních potřeb, například s ohledem na výchovu již staršího či naopak 

mladšího dítěte.139 Rodičovská dovolená může být čerpána každým rodičem zvlášť či ji mohou 

čerpat oba současně. Vstřícná je i možnost práce během rodičovské dovolené, kdy dle § 15 odst. 

4 BEEG je umožněno zaměstnanci vykonávat výdělečnou činnost u dosavadního zaměstnavatele 

v rozsahu 30 hodin týdně. Narozdíl od české právní úpravy ust. § 16 BEEG stanoví povinnost 

zaměstnance písemně požádat svého zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené a to nejpozději 

7 týdnů před jejím čerpáním, popřípadě 13 týdnů pokud se jedná o čerpání dovolené po třetím roce 

života dítěte. Předčasně ukončit či prodloužit rodičovskou dovolenou lze pouze se souhlasem 

zaměstnavatele. Poskytování rodičovského příspěvku upravuje stejný zákon jako rodičovskou 

dovolenou, stejně jako u těhotenství a mateřství zde tedy došlo k ucelené a velmi podrobné úpravě 

dané problematiky. Rodičovský příspěvek je dle § 4 BEEG možno pobírat od narození dítěte do 

14 měsíců jeho věku, v případě převzetí dítěte se poté jedná o 14 měsíců od převzetí a to nejdéle 

do 8 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek se vyplácí v měsíčních částkách, kdy rodiče mají 

společně nárok na 12 měsíčních částek. Výše rodičovského příspěvku je závislá na výši příjmu ze 

                                                 
138 Volně přeloženo: Zákon o rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené 
139 HALÍŘOVÁ, Gabriela: Slaďování práce a rodiny ve Spolkové republice Německo – rodičovská dovolená a 

rodičovský příspěvek In Pracovní právo 2015, Slaďování pracovního a rodinného života, sborník příspěvků 

z mezinárodní vědecké konference, Brno: Masarykova univerzita, s. 224 – 226, ISBN 978-80-210-8121-5 
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závislé činnosti před narozením dítěte a tvoří 67 % těchto příjmů, kdy výpočet rozhodného příjmu 

upravují § 2a - § 2f BEEG, maximální výše měsíčního příspěvku tvoří 1.800 eur měsíčně, 

minimální pak 300 eur měsíčně. Tato minimální hranice náleží i osobám, které před narozením 

dítěte neměli žádné příjmy. Zákon dále velmi podrobně upravuje možné výše a způsoby pobírání 

příspěvku.  

Rakouská právní úprava rodičovské dovolené je obsažena spolu s úpravou období těhotenství 

a mateřské dovolené v zákoně Mutterschutzgesetz (MSchG). Délka poskytované mateřské 

dovolené je na rozdíl od výše zmíněných úprav podstatně zkrácena a je dle § 15 MSchG 

poskytována pouze do 2 let věku dítěte se stanovenou nejkratší délkou 2 měsíců. Zákon také 

neumožňuje současné čerpání rodičovské dovolené oběma rodiči, rodiče se pouze mohou dvakrát 

v čerpání dle § 15a  MSchG vystřídat, přičemž každá z těchto částí musí trvat nejméně 2 měsíce. 

K překrytí dovolených obou rodičů a tedy k současnému čerpání dovolené může dojít pouze 

v rozsahu jednoho měsíce mezi první a druhou částí dovolené. O druhé a třetí části dovolené pak 

zaměstnavatel musí být informován nejméně 3 měsíce předem. Zaměstnankyně musí svému 

zaměstnavateli oznámit čerpání rodičovské dovolené do skončení ochranné doby po porodu. Část 

rodičovské dovolené pak je možné po dohodě se zaměstnavatelem dle § 15b MSchG odložit a 

čerpat nejdéle do 7 let věku dítěte při splnění podmínek dané uvedeným ustanovením. Během 

rodičovské dovolené je umožněno rodiči pracovat, kdy se jedná o tzv. nepatrné zaměstnání 

(„geringfügiger Nebenbeschäftigung“) dle § 15e MSchG a rozsah této práce je omezen maximální 

výší výdělku, kterého v této době může zaměstnanec dosáhnout. Rodičovský příspěvek je upraven 

zákonem Kinderbetreuungsgeldgesetz (dále jen „KBGG“), který umožňuje několik způsobů 

pobírání rodičovského příspěvku, které se liší rychlostí výběru. Jednou z možností je pobírání 

příspěvku v rozsahu 365 až 851 dní od narození dítěte a to ve výši od 14,53 eur v nejdelší variantě 

a ve výši 33,88 eur při nejkratším čerpání. K čerpání v jiné výši a rozsahu pak dochází za 

předpokladu, že příspěvek čerpají střídavě oba rodiče.140 Existuje zde i varianta rodičovského 

příspěvku, která je vázaná na příjem rodiče a je přiznávána pouze osobám, které pracovaly 

nepřetržitě po dobu 182 dní před narozením dítěte a účastnili se zdravotního a důchodového 

pojištění. Výše této dávky je závislá na výši příjmu a činí dle § 24a a násl. KBGG 80 % výše 

mateřského příspěvku, i když i zde je stanoven maximální denní limit. Dávku je však na rozdíl od 

předchozí varianty rodičovského příspěvku možno čerpat nejdéle 365 dní od narození dítěte. 

                                                 
140 § 3 odst. 1, 2 a § 5 odst. 1, 2 KBGG 
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Právní úprava rodičovského příspěvku je velmi podrobná a díky své variabilitě podporuje rodiče 

k dřívějšímu návratu do zaměstnání. 

Polský právní řád obsahuje podstatně odlišnou úpravu rodičovské dovolené než výše uvedené 

úpravy. Dle článku 179 a násl. Kodeks pracy je rodičovská dovolená poskytována v rozsahu 32 

týdnů, v případě porodu více dětí je prodloužena na 34 týdnů. Rodičovskou dovolenou je 

umožněno čerpat v celku, či ji lze rozdělit až do čtyřech částí po nejméně 8 týdnech, kdy nárok na 

rodičovskou dovolenou přísluší nejdéle do dosažení 6 let věku dítěte. Písemná žádost o čerpání 

rodičovské dovolené se podává zaměstnavateli nejdéle do 21 dnů od porodu. 141  Čerpání dovolené 

je umožněno matce i otci dítěte, popřípadě i oběma rodičům současně, v takovém případě však 

nesmí celková délka dovolené dle článku 182.1c Kodeks pracy překročit 32 týdnů. V době čerpání 

rodičovské dovolené je zaměstnanci umožněn návrat do zaměstnání a práce na kratší pracovní 

dobu u zaměstnavatele, který tuto dovolenou poskytuje, nejvýše však v rozsahu poloviny 

stanovené pracovní doby. Pokud zaměstnanec kombinuje čerpání rodičovské dovolené s výkonem 

práce, dochází zároveň k přiměřenému prodloužení nároku na rodičovskou dovolenou na dobu 

maximálně 64 týdnů, popřípadě 68 v případě péče o více dětí.142 Rodičovský příspěvek je upraven 

v článku 31 zákona o peněžitých dávkách sociálního pojištění pro případ nemoci a mateřství („o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego“). Výše rodičovského příspěvku se 

postupně snižuje, kdy prvních 6 týdnů rodičovské dovolené náleží zaměstnanci 100 % základu pro 

výpočet příspěvku, po tomto období se poskytuje příspěvek ve výši 60 % základu. Pokud by se 

matka rozhodla pro čerpání celé rodičovské dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, náleží 

jí 80 % základu pro výpočet příspěvku po celou dobu čerpání této dovolené. Ač je výše mateřského 

příspěvku, otcovské či rodičovského příspěvku závislá na výši předchozího příjmu zaměstnance, 

je stanovena nejnižší možná výše těchto dávek. Protože je samotná délka poskytované rodičovské 

dovolené poměrně krátká, mají zaměstnanci možnost využít neplacené dovolené na péči o dítě 

v rozsahu až 36 měsíců a to do věku 5 let dítěte. Nárok na příspěvek v tomto případě vzniká pouze 

sociálně slabším rodinám.143 

                                                 
141 Článek 179.1, § 1 Kodeks pracy 
142 Článek 182.1e, 182.1f Kodeks pracy 
143 MAZURCZAK, Anna: Slaďování osobního a pracovního života v Polsku – názor Kanceláře veřejného ochránce 

práv In POLÁK, Petr, KVASNICOVÁ, Jana, TICHÁ, Iva (ed.) Sborník z mězinárodní konference, Slaďování 

soukromého a pracovního života, Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 70, ISBN 978-80-87949-06-
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5 Sladění výkonu práce a péče o dítě 

Zejména z důvodu rodičovské dovolené dochází u osob pečujících o dítě k dlouhodobému 

přerušení kariéry. V období 70. až 90. let minulého století bylo standardem, že žena po narození 

dítěte opustila pracovní trh na poměrně dlouhou dobu a do práce na plný úvazek se vrátila až 

v okamžiku, kdy dítě dovršilo třetí rok věku144 tedy věk nástupu do mateřské školy. 

Aktuálně však zaměstnanci pečující o dítě, stále převážně ženy, usilují o předčasný návrat do 

zaměstnání a sladění pracovní života s životem osobním. Dlouhodobé opuštění zaměstnání 

z důvodu důležitých překážek na straně zaměstnance, tedy zejména mateřské a rodičovské 

dovolené, má často negativní vliv na budoucí kariéru tohoto zaměstnance, kdy tyto důsledky se 

odráží ve chvíli jejich návratu do zaměstnání. Ač v dnešní době nárůstu atypických zaměstnání, 

které umožňují zaměstnancům flexibilně uspořádat osobní a pracovní život a do práce nastoupit 

jak již během například rodičovské dovolené tak po jejím skončení a i přestože je trh práce osobám 

pečujícím o děti otevřenější, je zde stále mnoho bariér na obou stranách pracovního vztahu, které 

sladění výkonu práce a péče o dítě brání.  

Vedle udržení kariéry a sociálního kontaktu je dalším důvodem pro brzký návrat do zaměstnání 

na plný úvazek či v některé z forem atypického zaměstnání zejména finanční zabezpečení rodiny, 

kdy ne mnoho rodin, zejména pokud pečují o více dětí, je schopno žít z jednoho příjmu. Toto 

podporuje i postupné odstraňování legislativního omezení, které by bránilo osobám pečujícím o 

dítě ve výdělečné činnosti. Omezení byla zejména v oblasti sociálního zabezpečení145, kdy 

kombinace péče o dítě a návratu do práce mohla často znamenat ztrátu nároku na dávku státní 

sociální podpory, jakou je rodičovský příspěvek. Například právě díky umožnění flexibilního 

čerpání rodičovského příspěvku dochází ke vzrůstu zájmu o dřívější a pozvolnější návrat na trh 

práce.146 

 Jednou z hlavních problematik slaďování pracovního a rodinného života je oblast úpravy 

pracovní doby. Kromě speciálnějších institutů jakými je sdílené pracovní místo nebo práce 

                                                 
144 ŠEFLOVÁ, Vendula: Využití atypických forem zaměstnání při slaďování pracovního a rodinného života in 

PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 188, ISBN 978-80-7478-975-5 
145 SEEMANOVÁ, Jana: Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujícíh od děti In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub 

(eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 50, ISBN 978-80-

7478-975-5 
146 MPSV: Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku, se zaměřením na mateřské školy a dětské 

skupiny [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné z http://www.pedagogicke.info/2020/02/mpsv-analyza-

dostupnosti-zarizeni-pece.html 
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z domova, může zaměstnanec využít i kratší pracovní doby, pružného rozvržení pracovní doby, 

nebo například dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ač právní úprava vytváření 

flexibilních forem práce nebrání, zatím však nepodporuje ani jejich vznik. Pro zaměstnavatele tak 

stále není dostatečně výhodné vytváření těchto druhů pracovních míst a podpora osob pečujících 

o děti zůstává v této oblasti nedostačující. Základním problémem zaměstnanosti osob pečujících o 

děti je pak vedle počtu pracovních míst i limitace těchto osob jejich nutností zajistit péči o dítě. 

Na dostupnost péče je třeba pohlížet nejen z ekonomického či geografického hlediska, tedy 

vzdálenosti od místa práce či bydliště zaměstnance, ale i z hlediska časové dostupnosti této péče.147  

Vedle atypických forem zaměstnání a flexibilní pracovní doby, mezi další opatření sloužící ke 

slaďování výkonu práce a péče o dítě, které jsou uplatňovány v zemích Evropské unie, patří 

poskytování dlouhodobého placeného či neplaceného pracovního volna, právo vrátit se po 

rodičovské dovolené na stejné pracovní místo, možnost mimořádné dovolené či krátkodobého 

placeného pracovního volna. Důležitou roli hrají i specifické formy ochrany zaměstnání 

pečujícího. Samotné dlouhodobé placené pracovní volno má velmi blízko k přerušení pracovního 

poměru a nepředstavuje tak z tohoto pohledu nástroj slaďování.148  

Koncepce rodinné politiky, vypracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci 

s Odbornou komisí pro rodinnou politiku je strategickým dokumentem vydávaným v této oblasti, 

kdy každých pět let se uvedené ministerstvo snaží v rámci dané koncepce o analýzu aktuální 

situace, návaznost na předchozí koncepce a zejména přinést návrhy konkrétních opatření, která by 

měla vést ke zlepšení situace rodin v České republice. Poslední koncepce ze dne 4. 9. 2017 byla 

schválena vládou dne 18. 9 2017 společně se Zprávou o rodině, která se zabývá popisem 

současného stavu v návaznosti na vývoj v minulých letech v dané oblasti.149 Tato koncepce z roku 

2017 byla aktualizována verzí z roku 2019, kdy opatření této verze jsou zacílena na funkční rodiny, 

kdy při definování cílů rodinné politiky je vyzdvihována potřeba vytvoření vstřícného a všestranně 

příznivého společenského klima vůči rodinám a jejich společenské ocenění, vytvoření vhodných 

socioekonomických podmínek pro podporu fungování rodiny i výchovy dětí, zaměření na oblast 

                                                 
147 ŠTANGOVÁ, Věra: Aktuální otázky zaměstnávání žen In PICHRT, Jan, MORÁVEK, Jakub (ed.) Atypická 

zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 168, ISBN 978-80-7478-975-5 
148 JUNGBLUT, Jean-Marie: Sladění práce a péče o zaměstnance v Evropě: formy podpory v členských státech EU 

In POLÁK, Petr, KVASNICOVÁ, Jana, TICHÁ, Iva (ed.) Sborník z mězinárodní konference, Slaďování 

soukromého a pracovního života, Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 23-24, ISBN 978-80-87949-

06-1 
149 MPSV. Koncepce rodinné politiky, 4. 9. 2017 [online] [cit. 2020–11-22]. Dostupné z 

https://www.mpsv.cz/strategicke-dokumenty-v-oblasti-podpory-rodiny 
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finančního zajištění rodiny, slučitelnosti práce a rodiny, zvláštní věnování pozornosti rodinám se 

specifickými potřebami, posilování významu rodinných hodnot a podpora vyšší porodnosti.150 

5.1 Návrat do zaměstnání  

Návrat do zaměstnání po skončení dlouhodobých osobních překážek na straně zaměstnance, 

jakými je mateřská a rodičovská dovolená, je pro řadu zaměstnanců velmi obtížný. Zaměstnanci 

se často ocitají bez dlouhodobého kontaktu se svým zaměstnáním a kolegy a nemusí u nich 

docházet k průběžnému prohlubování kvalifikace, tedy její udržování a obnovování, tak aby byli 

schopni bez obtíží nastoupit zpět na svou původní pozici, na což dle § 47 zákoníku práce mají 

nárok.  

Tímto problémem při návratu do práce se zabývá i Směrnice 2019/1158, která ve svém bodě 

25 stanoví: „Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené se pracovníci i 

zaměstnavatelé vybízejí k tomu, aby v průběhu dovolené udržovali dobrovolné kontakty, a mohou 

činit jakákoli vhodná opatření vedoucí k opětovnému začlenění na pracovišti. (…) Pracovníci by 

měli být informováni o procesech postupu v zaměstnání a o volných pracovních místech v podniku 

a měli by mít možnost se těchto procesů zúčastnit a hlásit se na taková volná pracovní místa.“ 

V souvislosti s udržováním kontaktů a příslušných opatření podle uvedených směrnic je možné 

zmínit i nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro 

vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, které v § 3 

odst. 1 stanoví: „Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní 

služby z důvodu mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo který čerpá služební volno z důvodu 

péče o dítě do 4 let věku, na jeho žádost účast na vzdělávání státních zaměstnanců.“ 

Dalším problémem, který návrat zaměstnance pečujícího o dítě ztěžuje, je zajištění péče o dítě, 

kdy dlouhodobý nedostatek zařízení poskytující tyto služby, zejména tedy mateřské školy, 

ovlivňuje možnost takového zaměstnance se do zaměstnání navrátit. 

Česká republika se řadí na druhé místo mezi státy Evropské unie s největším dopadem 

mateřství na zaměstnanost žen. Problémem je jak nedostatečná kapacita předškolních zařízení péče 

o děti, kam by mohly ženy děti umístit, tak dlouhá rodičovská dovolená, kdy ženy tradičně pečují 

                                                 
150 MPSV. Aktualizovaná koncepce rodinné politiky, 29. 5. 2019 [online] [cit. 2020–11-22]. Dostupné z 

https://socialnipolitika.eu/2019/09/aktualizovana-koncepce-rodinne-politiky-29-kvetna-2019/ 
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o dítě v domácnosti minimálně do jeho tří let. Obtížnost návratu do zaměstnání s dítětem před 

dovršením jeho 3 let věku vede k aktuální situaci, kdy zaměstnanost žen s malými dětmi je na 

evropském minimu. Méně než polovina žen s malými dětmi pracuje a dokonce až téměř 60 % žen 

končí po rodičovské dovolené v nezaměstnanosti. I v případě že se ženě podaří navrátit se po 

mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání, musí se často potýkat s nižšími výdělky než mají 

muži, což se dále odráží i ve výši starobního důchodu žen.151  

5.1.1 Návrat po mateřské dovolené  

Návrat zaměstnankyně do práce po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnance po 

skončení rodičovské dovolené v tom rozsahu, v jakém je zaměstnankyně oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou je upraven v § 47 zákoníku práce. Zákoník zde počítá s dvěma variantami 

řešení.152 Primárně je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni po skončení mateřské 

dovolené na její původní práci a pracoviště. Pokud však původní práce odpadla či pracoviště bylo 

zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni na jinou práci podle pracovní smlouvy. 

Pokud se žena rozhodne vrátit do zaměstnání ihned po skončení mateřské dovolené, je 

s ohledem na skutečnost že mateřská dovolená může trvat nejdéle 31 týdnů velmi pravděpodobné, 

že původní práce zaměstnankyně neodpadla a ta na ní může být zařazena. Odpadnutí práce či 

zrušení pracoviště je častějším problémem při návratu z dlouhodobé rodičovské dovolené.  

V případě že by tato situace však nastala, postupuje zaměstnavatel podle obecné 

pracovněprávní úpravy obsažené v § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, kde je upravena povinnost 

zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, tedy dle sjednaného druhu 

práce a místa výkonu práce. Nemůže-li zaměstnavatel práci dle pracovní smlouvy přidělovat, je 

vždy možné se dohodnout se zaměstnancem na změně pracovní smlouvy. Zaměstnankyně však na 

tuto změnu nemusí přistoupit, zejména pokud by jí byla nabídnuta nižší pozice s nižším finančním 

ohodnocením. Pokud by k dohodě a ke změně pracovní smlouvy nedošlo, dochází k překážce na 

straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, který přiznává zaměstnanci náhradu mzdy nebo 

platu ve výši průměrného výdělku po celou dobu, kdy zaměstnanec nemohl pro tyto překážky 

konat práci. 

                                                 
151 MPSV. Aktualizovaná koncepce rodinné politiky, 29. 5. 2019 [online] [cit. 2020–11-22]. Dostupné z 

https://socialnipolitika.eu/2019/09/aktualizovana-koncepce-rodinne-politiky-29-kvetna-2019/ 
152 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2015, s. 88, ISBN 978-80-7478-955-7 
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5.1.2 Návrat po rodičovské dovolené 

V případě návratu zaměstnance z rodičovské dovolené po době delší než v rozsahu po kterou 

je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se na takového zaměstnance nevztahuje 

již § 47 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je povinen zařadit jej na původní práci a pracoviště 

případně postupovat jak bylo popsáno v předchozí kapitole, ale ochrana zaměstnance je v tomto 

případě poněkud slabší.  

Zaměstnavatel je zde povinen v souladu s jeho obecnými povinnostmi upravenými v § 38 

zákoníku práce, přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Bere se zde tedy ohled na 

skutečnost, že doba, po kterou je zaměstnanec na rodičovské dovolené, je natolik dlouhá, že často 

dochází k organizačním změnám u zaměstnavatele a návrat zaměstnance na původní místo nebývá 

možný. V případě, že by zaměstnavatel nebyl schopen zařadit zaměstnance na práci dle jeho 

pracovní smlouvy, může se zaměstnancem dohodnout změnu takové smlouvy, jinak dochází 

k překážce na straně zaměstnavatele, jak již bylo výše popsáno a zaměstnanci náleží náhrada 

mzdy.153 Za splnění podmínek § 52 a násl. zákoníku práce je možné dát zaměstnanci výpověď či 

uzavřít s ním dohodu o skončení pracovního poměru. Období mateřské i rodičovské dovolené jsou 

však ochrannými dobami a výpověď je možná pouze v zákonem stanovených případech.154 

Na předčasný návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, tedy návrat dříve než bylo uvedeno 

zaměstnancem v žádosti o mateřskou dovolenou, se názory různí. Dřívější pohled na § 196 

zákoníku práce se klaněl k názoru, že zaměstnavatel nemá povinnost takovému dřívějšímu návratu 

zaměstnance vyhovět. Nyní se lze setkat s názory, které upřednostňují zájmy zaměstnance a 

vykládají druhou větu uvedeného odstavce tak, že zaměstnanec je oprávněn se z rodičovské 

dovolené vrátit kdykoli, podle své libovůle.155  

5.1.3 Nenastoupení zaměstnance po skončení rodičovské dovolené 

Zaměstnanec, ve chvíli kdy jeho dítě dosáhne 3 let věku, nemusí být vždy z osobních důvodů 

schopen nastoupit do zaměstnání. Takovým důvodem může být zejména nemožnost zajistit řádnou 

péči o dítě například v případě nedostatečné kapacity státních předškolních zařízení. Zaměstnanec 

pak nemusí mít jinou možnost než zůstat s dítětem doma a požádat zaměstnance o poskytnutí 

                                                 
153 § 208 zákoníku práce 
154 Viz kap. 3.5.1 Skončení pracovního poměru v době mateřské dovolené a kap. 4.4 Skončení pracovního poměru 

v době rodičovské dovolené 
155  BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

823, ISBN 978-80-7400-759-0 
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pracovního volna bez náhrady mzdy, kdy takové volno může být zaměstnancem poskytnuto pouze 

na základě dohody.156 

Při nenastoupení zaměstnance zpět do zaměstnání by se dalo uvažovat, že taková situace 

naplňuje důvody pro jednostranné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Pokud jsou 

však na straně zaměstnance důvody, které mu objektivně brání takovému návratu do práce, 

k takovému rozvázání zaměstnavatel nemusí být vždy oprávněn. K dané problematice vydal 

Nejvyšší soud České republiky rozhodnutí ve věci sp. zn. 21 Cdo 4411/2007, ze dne 10. 10. 2008. 

Spor, který byl v této věci řešen, započal již roku 2000, kdy zaměstnankyně před skončením další 

mateřské dovolené157 oznámila svému zaměstnavateli, že nastoupit nebude schopna z důvodu 

problému s umístěním dítěte do předškolního zařízení. Výpovědi, která ji byla zaměstnavatelem 

doručena, se bránila žalobou, která byla okresním soudem v Uherském Hradišti rozsudkem ze dne 

31. 1. 2001, č. j. 6 C 157/2000-25 zamítnuta. Na odvolání žalobkyně byla věc odvolacím soudem 

vrácena zpět okresnímu soudu k dalšímu řízení, který rozhodl rozsudkem ze dne 28. 1. 2004, č. j. 

6 C 157/2000-51 ve prospěch žalobkyně. Odvolání zaměstnavatele však Krajský soud v Brně 

rozsudkem ze dne 24. 1. 2007, č. j. 49 Co 156/2004-68 vyhověl. Z tohoto důvodu bylo 

zaměstnankyní podáno dovolání, ke kterému se Nejvyšší soud vyjádřil: „Nenastoupí-li 

zaměstnankyně po skončení další mateřské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost 

umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a že nemůže 

zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a vyrozuměla-li o tom 

řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit po skončení mateřské dovolené 

do práce z důležitých důvodů a že má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání 

proto nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností (porušení pracovní 

kázně) a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.“  

Lze tedy shrnout, že nemožnost umístit dítě do předškolního zařízení není důležitou osobní 

překážkou podle § 191 ani § 199 zákoníku práce. Ač se však nenastoupení zaměstnance po 

skončení rodičovské dovolené do práce považuje za porušení pracovních povinností, tak pokud 

                                                 
156  VALÍČKOVÁ, Irena: Nenastoupení po skončení rodičovské dovolené do práce jako důvod rozvázání pracovního 

poměru? In: epravo.cz [online]. [cit. 2020-10-16]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/nenastoupeni-

po-skonceni-rodicovske-dovolene-do-prace-jako-duvod-rozvazani-pracovniho-pomeru-111676.html 
157 Další mateřská dovolená je institut, který předcházel rodičovské dovolené, která byla do zákoníku práce č. 65/1965 

Sb., začleněna novelou provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. 
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tak bylo učiněno nezaviněně, v tomto případě pro uvedenou nemožnost zajištění péče o dítě, 

nemůže být takové jednání podkladem pro ukončení pracovního poměru.158  

5.2 Další překážky v práci v souvislosti s péčí o dítě 

Jak již bylo definováno v předešlých kapitolách, mateřská a rodičovská dovolená jsou 

důležitými osobními překážkami v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci pečující o dítě se 

však setkávají i s řadou dalších situací, překážek, které nastávají v souvislosti s péčí o dítě a které 

jim brání ve výkonu práce. Zákoník práce za takové překážky považuje v ust. § 191 dobu 

ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti a dobu péče o dítě mladší než 

10 let, kdy v obou případech odkazuje na § 39 zákona o nemocenském pojištění. Jako další případ 

těchto překážek zákon shledává situaci, kdy se osoba pečující o dítě podrobila vyšetření u 

poskytovatele zdravotních služeb a z toho důvodu nemůže o dítě pečovat.  

Důvodem propojení výše uvedeného ustanovení zákoníku práce se zákonem o nemocenském 

pojištění je dávka ošetřovného, která je poskytována zaměstnanci, který nemůže vykonávat práci 

z důvodů ošetřování dítěte mladšího 10 let v případě, že toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, 

či při ošetřování jiného člena domácnosti se zdravotním stavem či po úrazu, který vyžaduje 

nezbytné ošetřování. Zákon zde výslovně zmiňuje i ošetřování členky domácnosti po porodu, 

pokud to její stav vyžaduje. Tyto důvody jsou definovány v § 39 odst. 1 písm. a) zákona o 

nemocenském pojištění. Odst. 1 písm. b) uvedeného ustanovení se dále zaobírá nárokem na 

ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského či obdobného zařízení pro děti, 

které jinak o dítě pečuje, či kde žák studuje z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii 

nebo jiné nepředvídatelné události, nebo pokud samo dítě do takového zařízení nemůže docházet 

pro nařízenou karanténu. Posledním důvodem je, že zaměstnanec musí pečovat o dítě z toho 

důvodu, že osoba, která jinak o dítě pečuje, tohoto ze zákonem vyjmenovaných důvodů není 

schopna.  

Dávka ošetřovného nahrazuje dočasně zaměstnanci příjem ze závislé činnosti a činí 60 % 

denního vyměřovacího základu. Poskytována je po dobu 9 kalendářních dnů od zahájení péče, či 

16 kalendářních dnů v případě osamělého zaměstnance, který pečuje o dítě mladší 16 let. Takto 

krátká podpůrčí doba se může stát často problematickou při potřebě dlouhodobé péče či ošetřování, 

                                                 
158 MORÁVEK, Jakub: K návratu z rodičovské dovolené, k předškolnímu vzdělávání a ke skončení pracovního 

poměru In Pracovní právo 2015, Slaďování pracovního a rodinného života, sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference, Brno: Masarykova univerzita, s. 84 - 85, ISBN 978-80-210-8121-5 
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kdy zaměstnanci je i nadále poskytováno pracovní volno z důvodu těchto osobních překážek, ale 

nenáleží mu již žádná náhrada příjmů. 

5.2.1 Úpravy v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

V roce 2020 nastala epidemie virové choroby covid-19, způsobená koronavirem SARS-CoV-

2. S ohledem na tento stav byla přijata celá řada celoplošných mimořádných opatření159, kdy 

mnohá z nich mají značný sociální dopad. Jedním z opatření byl dlouhodobý zákaz osobní 

přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách160 v březnu roku 2020 a zákon o 

nemocenském pojištění bylo třeba přizpůsobit, aby reflektoval nastalou situaci. K této úpravě a 

doplnění došlo zákonem č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který se jako lex specialis 

uplatňuje v době platnosti těchto mimořádných opatření.  

Uzavření školského zařízení, ještě za takto nepředvídatelné situace, kdy mimořádná opatření 

byla vydána s ohledem na vážnost epidemie bez předchozího možného varování a zároveň nebylo 

zřejmé, po jak dlouhou dobu budou tato opatření působit, je velkým zásahem do života 

zaměstnanců, kdy z důvodu péče o dítě musí zůstat doma a pokud nevykonávají takový druh práce, 

který by umožňoval práci z domova, ocitnuli by se bez dostatečného finančního zabezpečení. 

Zákon o nemocenském pojištění nebyl schopen adekvátně reagovat na vzniklou mimořádnou 

situaci rodin s dětmi a s ohledem na předpokládanou delší platnost mimořádných opatření, bylo 

třeba po dobu jejich platnosti rozšířit a doplnit jmenovaný zákon161.  

Zákon č. 133/2020 Sb. zasahuje při úpravě zákona o nemocenském pojištění do oblastí délky 

podpůrčí doby, rozšíření okruhu rodičů s možným nárokem na dávku, včetně možnosti 

opakovaného střídání zaměstnanců v péči o děti.162 Vedle důvodů uváděných v § 39 odst. 1 písm. 

b) zákona o nemocenském pojištění zákon č. 133/2020 Sb. v § 2 odst. 1 uvádí, že důvodem pro 

vznik nároku na dávku je i uzavření školského a obdobného zařízení rozhodnutím zřizovatele 

daného zařízení, učiněné v souvislosti mimořádným opatřením. Mimo uzavření těchto zařízení za 

splnění nároku na dávku považuje zákon č. 133/2020 Sb. i rozhodnutí samotného zaměstnance 

                                                 
159 Krizová opatření přijatá vládou České republiky v době epidemie  
160 § 1 odst.1 zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii v roce 2020 
161 Důvodová zpráva zák. č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii v roce 2020 
162  Zákon č, 133/2020 Sb. se dotýka i úpravy § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníku bezpečnostních sborů, který upravuje poskytování služebního volna při důležitých osobních 

překážkách ve službě. 
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dítě do takového zařízení neumístit s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných 

osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru či z jiných zákonem 

podrobněji upravených vážných důvodů.163   

Okruh oprávněných osob je nově rozšířen ust. § 3 zákona č. 133/2020 Sb., kdy podmínky 

k uplatnění nároku na ošetřovné se vztahuje i na zaměstnance pečující o dítě ve věku od 10 do 

nedovršených 13 let, dále na zaměstnance pečující o osoby nad 10 let, pokud tato osoba dochází 

do zařízení pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby v stupni I. závislosti dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud toto zařízení bylo z důvodu epidemie uzavřeno, ze 

stejného důvodu se vztahuje ustanovení i na zaměstnance pečující o nezaopatřené dítě, v tomto 

případě již není zákonem specifikovaná podmínka věku. Okruh oprávněných je také rozšířen na 

osoby pracující mimo pracovní poměr na základě dohod. K tomuto blíže v kap. 5.5.2 Dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Druhá oblast rozšíření byla stanovena u podpůrčí doby ošetřovného, kdy standardních 9, 

popřípadě 16 dní bylo za současné mimořádné situace shledáno jako zcela nedostačující a došlo 

k prodloužení na celou dobu uzavření zařízení, nejdéle do 30. června 2020, tedy do posledního 

školního dne. Výše ošetřovného byla zvýšena na 80 % denního vyměřovacího základu od 1. dubna 

2020 do 30. června 2020. 

Třetí úpravy, které se zákon č. 133/2020 Sb. dotkl je § 39 odst. 4 zákona o nemocenském 

pojištění, které umožňuje pouze jedno vystřídání mezi osobami pečující o totéž dítě, případně děti. 

Nově zákon umožňuje neomezené střídání v péči o dítě dle aktuální situace v rodině za podmínky, 

že se střídají pouze dvě oprávněné osoby.164 S ohledem na dlouhodobost situace se jedná o velmi 

praktické řešení, které umožnuje flexibilnější uspořádání práce a péče o dítě v době mimořádných 

opatření, které se dotkly většiny zaměstnanců.  

Zákon č. 133/2020 Sb. poskytoval řešení pandemické situace pouze dočasně, tedy do 30. 6. 

2020. S ohledem na vývoj situace, kdy od 14. října 2020 došlo k opětovnému uzavření provozu 

škol, s výjimkou mateřských škol, byl přijat zákon ze dne 30. října 2020 č. 438/2020 Sb., o 

                                                 
163 § 2 odst. 2 zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii v roce 2020 
164 HALÍŘOVÁ, Gabriela: Koronavirus: Ošetřovné během mimořádných opatření při epidemii [online] Výběr 

literatury. Praha: C. H. Beck 2020. č. 3 [cit. 2020-11-02] Dostupné z  https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjtl5wgs5a 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjtl5wgs5a
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjtl5wgs5a
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úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o 

změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 438/2020 Sb. obsahuje podobnou úpravu jako zákon č. 133/2020 Sb., kdy dle 

důvodové zprávy tohoto zákona z něj vychází a napravuje některé nedostatky, které předchozí 

zákon obsahoval. Jednoznačně v něm jsou stanovena období, za která se ošetřovné neposkytuje, 

jako je doba prázdnin a podobné, snaha je i o zjednodušení administrativních procesů při žádosti 

o dávku, které působily během první vlny epidemické krize problémy. Zásadnější změny zákon 

přináší ve změně výše dávky ošetřovného, které je § 4 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb. stanoveno 

na 70 % denního vyměřovacího základu. Zákon dále specifikuje, že dávka náleží i při nařízení 

karantény dítěti nebo osobě nad 10 let, umístěné v zařízení určeném pro péči o osoby závislé na 

pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti (stupeň I.).165 Nároky podle tohoto zákona 

trvají po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle do 30. června 2021.166 

Lze uvažovat de lege ferenda, že by bylo vhodné provést rozsáhlejší novelizaci samotného 

zákona o nemocenském pojištění a rozšířit úpravu dávky ošetřovného tak, aby se vztahoval i na 

situace podobné té která nastala v roce 2020, kdy se projevily i některé již dříve diskutované 

problémy jmenovaného zákona, zejména hranice věku dítěte o které rodič pečuje, kdy zákon 

předpokládá, že dítě starší 11 let je schopno zůstat doma samo, či problematika krátkodobosti 

podpůrčí doby dávky.167 

5.2.2 Jiné důležité osobní překážky v práci 

Další překážky v práci, pro které je zaměstnanci poskytováno pracovní volno a ve stanovených 

případech i náhrada mzdy či platu jsou upraveny v § 199 zákoníku práce ve spojení s nařízením 

vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci. Pro zaměstnance pečující o děti je z daných překážek relevantní například bod. 6 přílohy 

daného zákona, narození dítěte, již zmíněné v kap. 3.3 Nároky otce v období po porodu. Pracovní 

                                                 
165 § 1 odst. 1 písm b), § 3 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 2 zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojitění, ve znění pozdějších předpisů 
166 § 1 odst. 2 zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojitění, ve znění pozdějších předpisů 
167 HALÍŘOVÁ, Gabriela: Koronavirus: Ošetřovné podle obecné úpravy [online] Výběr literatury. Praha: C. H. 

Beck 2020. č. 3 [cit. 2020-11-05] Dostupné z https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjsl5wgs5a 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjsl5wgs5a
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxm6lcmvzf6mjsl5wgs5a
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volno s finanční náhradou168 po dobu dvou dnů je dále poskytnuto při úmrtí dítěte a na další den 

k účasti na pohřbu.  

Je nezbytné zmínit bod. 8 přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb., který upravuje, že pracovní 

volno nejvýše na dobu jednoho dne s finanční náhradou je zaměstnanci poskytováno k doprovodu 

dítěte do zdravotnického zařízení jak v náhlé situaci tak k předem plánovanému vyšetření, pokud 

nebylo možné stanovit úkon mimo pracovní dobu pečujícího. Právo na náhradu mzdy nebo platu 

zaměstnanci nepřísluší, pokud má zároveň nárok na ošetřovné podle § 39 a násl. zákona o 

nemocenském pojištění. V případě že je dítě zdravotně postižené a jeho stav vyžaduje návštěvu 

zařízení sociálních služeb či specializovaného školského zařízení, je poskytováno pracovní volno 

až v rozsahu 6 pracovních dnů v roce. Volno na dobu nezbytně nutnou a bez finanční náhrady, je 

poskytováno i k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení.   

5.3 Právní postavení zaměstnance v době trvání překážek v práci 

 I v době důležitých osobních překážek, v oblasti péče osob o děti se jedná zejména o 

mateřskou a rodičovskou dovolenou, je zaměstnanec stále v pracovním poměru, pouze je po 

určitou dobu omluvena jeho nepřítomnost v práci. Protože se jedná právě o dočasné přerušení 

plnění pracovněprávního závazku, kdy po odpadnutí překážky zaměstnanec nastupuje obvykle 

zpět do zaměstnání, i během této doby zde zůstávají práva a povinnosti na obou stranách 

pracovněprávního vztahu s daným zaměstnavatelem.  

Mateřskou a rodičovskou dovolenou, jakožto dlouhodobé překážky, však provázejí okolnosti, 

které spíše vypovídají o tom, že se pracovněprávní vztah rozvazuje. Na pracovní místo původního 

zaměstnance například často nastupuje dočasně nový zaměstnanec, kdy zaměstnanec před 

odchodem vyklízí své pracoviště či vrací řadu pracovních pomůcek jako by tomu bylo ve chvíli, 

kdyby došlo k ukončení takového pracovněprávního vztahu. Zaměstnanci se také pro účely 

sociálního zabezpečení dostávají do tzv. mimo evidenčního stavu, kdy zaměstnavatel za ně 

z důvodu nedosažení rozhodného příjmu nemusí odvádět pojistné dle zákona o nemocenském 

pojištění, zákona důchodovém pojištění a zákona veřejném zdravotním pojištění. 169  

                                                 
168 Finanční náhradou je v této souvislosti míněna náhrada mzdy nebo platu. 
169 Stránský, J..: Právní postavení zaměstnance v době trvání mateřské a rodičovské dovolené. In Pracovní právo 

2015. Slaďování pracovního a rodinného života, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno: 

Masarykova univerzita, s. 84 - 85, ISBN 978-80-210-8121-5 
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Základní povinnosti vyplývající z pracovního poměru je dle ust. § 38 odst. 1 zákoníku práce 

povinnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci, platit mu mzdu nebo plat a vytvářet 

podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a povinnost zaměstnance dle pokynů zaměstnavatele 

osobně konat práci v rozvržené pracovní době. V době trvání překážek v práci však nedochází k 

takovému výkonu práce a tedy řada s tím korespondujících práv a povinností na obou stranách 

odpadá.  

Z povinností zaměstnanců upravených § 301 zákoníku práce je zřejmé, že písm. a) až c) tohoto 

ustanovení se vztahují přímo k výkonu práce. V § 301 písm. d) je však vedle povinnosti řádného 

hospodaření se svěřenými prostředky a ochrany majetku zaměstnavatele, zařazena i povinnost 

nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Lze sem zahrnout i povinnost zachování 

mlčenlivosti ohledně obchodního tajemství nebo důvěrných informací či obecný zákaz výkonu 

výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele bez jeho předchozího souhlasu 

dle § 304 zákoníku práce, který je uplatňován zejména při práci během mateřské nebo rodičovské 

dovolené. Tento požadavek loajality ze strany zaměstnance je nutné dodržet i v době trvání 

překážek v práci.  

Zaměstnavatel na druhé straně musí zachovat i během nepřítomnosti zaměstnance povinnost 

informování o své ekonomické a finanční situaci, činnosti a podobném a je povinen i s těmito 

zaměstnanci projednat pravděpodobný hospodářský vývoj a například zamýšlené strukturální 

změny.170  

Na rozdíl od zákoníku práce, zákon o státní službě, prostřednictvím přijatého nařízení vlády č. 

144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů 

sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby v § 3 nařízení upravuje, že služební 

úřad umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby právě z důvodu 

mateřské či rodičovské dovolené, přístup k informacím o změnách v působnosti a organizaci 

služebního úřadu a přístup na místo výkonu státní služby, pokud to povaha správních činností 

nevylučuje.171 

                                                 
170 § 279 a § 280 zákoníku práce 
171 § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření 

předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 
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5.4  Rozvržení a rozsah pracovní doby 

V úpravě pracovní doby zaměstnanců se odráží jedna ze základních zásad pracovního práva, 

kterou je zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance.172 Týdenní pracovní doba je stanovena 

na 40 hodin týdně173 a práci přesčas, vykonávanou nad tento rámec, lze konat pouze výjimečně a 

to v zákonem stanoveném rozsahu. Cílem této úpravy je zabezpečit dostatečné sladění pracovního 

a osobního života zaměstnanců. Zaměstnanci by tak měl být poskytnut čas jak pro jeho osobní 

potřeby, tak pro potřeby jeho rodiny.  

Obecně je zaměstnavatel dle § 241 odst. 1 zákoníku práce povinen vždy přihlížet při zařazování 

zaměstnance do směn, tedy při naplňování § 81 odst. 1 zákoníku práce, k potřebám zaměstnankyň 

a zaměstnanců pečujícím o děti. V období těhotenství, po porodu i při péči o dítě se však zejména 

ženy dostávají do situace, kdy potřebují věnovat více času sobě i dítěti a zároveň, především 

v těhotenství, nejsou často ani fyzicky schopny vykonávat práci ve standartním rozsahu. Zákoník 

práce tyto životní situace bere v potaz, kdy uvedeným skupinám osob vzniká nárok na kratší 

pracovní dobu, úpravu pracovní doby a dokonce stanovuje zákaz práce přesčas těhotným ženám.  

5.4.1 Vysílání na pracovní cesty a práce přesčas 

Pro úplnost je zde třeba odkázat na kapitolu 2.1 Zajištění bezpečných pracovních podmínek, 

která se blíže věnuje úpravě zvláštních pracovních podmínek zaměstnanců, tak jak je upraveno 

ust. § 240 zákoníku práce, který se zaobírá nutností souhlasu zaměstnance pečujícího o dítě do 

věku 8 let s vysláním na pracovní cestu mimo obvod svého pracoviště, či bydliště a nutnost žádosti 

takového zaměstnance o přeložení. Odstavec 2 tohoto ustanovení rozšiřuje danou ochranu i na 

zaměstnance pečujícího o dítě až do jeho věku 15 let, za předpokladu, že se jedná o osamělého 

zaměstnance, tedy osobu, která o dítě pečuje převážně sama.  

Práce přesčas174 je ust. § 241 odst. 3 zakázána těhotným zaměstnankyním. Zaměstnancům 

pečující o dítě mladší 1 roku pak nelze takovou práci nařídit. Nabízí se úvaha, zda by de lege 

ferenda nebylo vhodné tuto úpravu, tedy zákaz nařízení práce přesčas, rozšířit i na zaměstnance 

pečující o dítě mladší 8 let, jako je tomu v předchozím ustanovení. Ač by práce přesčas měla být 

pouze výjimečným institutem, bývá zaměstnavatelem v praxi využívána častěji a zaměstnancům 

                                                 
172 GOGOVÁ, Radana; HŮRKA, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. Pracovní doba: podle zákoníku práce a dalších 

souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, s. 109, ISBN 978-80-7263-759-1. 
173 Jiná délka stanovené týdenní pracovní doby je uvedena v § 79 odst. 2 zákoníku práce 
174 Podrobně rozvedeno v kap. 2.2 Práce přesčas 
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pečujícím o dítě může činit velké obtíže, neboť zákoník práce je vůči zaměstnavatelům v této 

úpravě velmi vstřícný a blíže nespecifikuje, do kdy musí oznámit zaměstnanci, že bude nutné 

v práci zůstat déle. Oznámení tak lze učinit i těsně před koncem samotné směny. Zaměstnanec se 

tímto jednáním může dostat do situace, kdy mu nezbývá než zajistit péči o děti na poslední chvíli.  

5.4.2 Nárok na kratší pracovní dobu 

Dle § 241 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen přihlédnout k potřebám zaměstnanců 

pečujících o dítě při jejich zařazování do směn. Speciálně pak na žádost těhotné zaměstnankyně, 

zaměstnankyně či zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let a dále osob, které převážně samy 

dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III či IV závislosti, 

musí přihlédnout k jejich konkrétním potřebám při péči o dítě a stanovit kratší týdenní pracovní 

dobu175 či provést jinou vhodnou úpravu nebráni-li tomu vážné provozní důvody. Za jinou 

vhodnou úpravu může být považována například změna začátku či konce směny, zkrácení 

pracovní doby, přidání a případně prodloužení přestávek v práci či přeřazení zaměstnance 

z odpoledního provozu na ranní a naopak.  

Vážné provozní důvody, které by takové úpravě pracovní doby bránily, pak musí být 

zaměstnavatelem řádně zdůvodněny. V praxi se jedná především o znemožnění, nebo závažné 

ohrožení řádného provozu zaměstnavatele. K této problematice se vyjádřil Nejvyšší soud 

v rozsudku ze dne 9. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1821/2013 následovně: „Při posuzování, zda jsou na 

straně zaměstnavatele dány vážné provozní důvody ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce, 

je rozhodný stav provozu zaměstnavatele, jaký tu je v době, v níž dochází k posuzování 

opodstatněnosti žádosti (zrušení povolení) o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu 

stanovené týdenní pracovní doby. Z tohoto stavu je třeba při posuzování vážnosti provozních 

důvodů vycházet jak při zkoumání povahy provozu a dalších skutečností o organizačně technických 

poměrech zaměstnavatele, tak i při posuzování množství (počtu) zaměstnanců působících 

u zaměstnavatele, možností jejich vzájemného zastupování a možnosti (úrovně) jejich odměňování 

za vykonanou práci.“ Podstatná při stanovení zda se jedná o vážné provozní důvody je 

zastupitelnost zaměstnance a možnost zaměstnavatele zajistit nového zaměstnance na dané 

pracovní místo.  

                                                 
175 Kratší pracovní dobou se dle § 80 ve spojení s § 79 odst. 1 zákoníku práce, rozumí výkon práce pod 40 hodin týdně 

sjednaná mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrsgqyq
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 Problematikou jak se zachovat v situaci kdy opadne důvod, pro který zaměstnanec 

požadoval změnu pracovní doby, se zákoník práce již nezabývá. Další otázkou která vyvstává, je 

postup zaměstnance v situaci, kdy vážné provozní důvody nastanou až po rozhodnutí 

zaměstnavatele o úpravě pracovní doby.176 K té se vyjádřil Nejvyšší soud ve výše citovaném 

rozsudku tak, že zaměstnavatel je oprávněn své rozhodnutí v takovém případě zrušit. Uvedený 

rozsudek Nejvyššího soudu se sice zabývá problematikou žádosti zaměstnankyně pečující o dítě 

mladší 15 let o kratší pracovní dobu, jistě lze však tento závěr soudu aplikovat i na obdobné situace, 

které by mohly nastat dalším osobám dle § 241 odst. 2 zákoníku práce i při jiných úpravách 

pracovní doby. 

V České republice institutu kratší pracovní doby, jak vychází ze statistiky Eurostatu, využívá 

posledních několik let kolem 6 % z celkového počtu zaměstnanců177, kdy tímto číslem se řadí mezi 

jedno z nejnižších v rámci evropských zemí.  

Kratší pracovní doba na rozdíl od dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle § 74 a 

násl. zákoníku práce, které jsou nejbližší alternativou k pracovnímu poměru na kratší pracovní 

dobu178, zajišťuje zaměstnanci stejné podmínky, jakých by se mu dostalo v případě standardního 

pracovního poměru, tedy zejména v oblasti skončení pracovního poměru, či nároku na dovolenou. 

Jedná se tak o nejjistější a nejstabilnější formu z atypických zaměstnání. V této souvislosti je třeba 

v návaznosti na předchozí kapitolu dodat, že zaměstnanci s kratší pracovní dobu nesmí být 

nařízena práce přesčas.179     

Zákon o státní službě v rámci § 166, který stanoví podmínky pro sladění rodinného a osobního 

života státních zaměstnanců s výkonem služby obsahuje, stejně jako zákoník práce, výčet okruhu 

osob které mohou o kratší pracovní dobu požádat. Na rozdíl od § 241 odst. 2 je zde tento okruh 

osob zkrácen na zaměstnance pečující o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní školy, 

                                                 
176 Vážné provozní důvody jako překážka flexibilním úpravám pracovní doby? – Epravo.cz [online].  21. 11. 2017 

[cit. 2019-11-01]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vazne-provozni-duvody-jako-prekazka-

flexibilnim-upravam-pracovni-doby-106604.html 
177 Persons employed part-time – Total – ec.europa.eu [online] [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00159/default/table?lang=en 
178 SEEMANOVÁ, Jana: Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujícíh od děti In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub 

(eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 54, ISBN 978-80-

7478-975-5 
179 § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vazne-provozni-duvody-jako-prekazka-flexibilnim-upravam-pracovni-doby-106604.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vazne-provozni-duvody-jako-prekazka-flexibilnim-upravam-pracovni-doby-106604.html
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tedy standardně okolo 11 let věku. Až v případě osamělého státního zaměstnance či 

zaměstnankyně je poté hranice prodloužena na dosažení 15 let věku dítěte.180 

5.4.3 Pružná pracovní doba 

Úpravě pružného rozvržení pracovní doby je věnováno ust. § 85 zákoníku práce. Tento institut 

rozděluje pracovní dobu na úseky základní a volitelné pracovní doby, kdy během základní 

pracovní doby je stanovena povinnost zaměstnance být na pracovišti. Úseky volitelné pracovní 

doby umožňují zaměstnanci si zvolit počátek a konec směny, kdy celková délka nesmí přesáhnout 

12 hodin. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby musí být vždy vložen časový úsek základní 

pracovní doby. Nelze tedy mít směny složené pouze ze základní či volitelné pracovní doby.181 

Při pružném rozvržení pracovní doby musí dojít k naplnění průměrné týdenní pracovní doby 

ve vyrovnávacím období, které určí sám zaměstnavatel. Nejdéle se jedná dle § 78 odst. 1 písm. m) 

zákoníku práce o období 26 týdnů po sobě jdoucích, či 52 týdnů pokud je takto vymezeno 

kolektivní smlouvou.  

Novelizací zákoníku práce účinnou od 30. 7. 2020 byl rozšířen § 85 odst. 5 zákoníku práce o 

další situace, ve kterých se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Kromě pracovní cesty 

zaměstnance, nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu či dalších případů určených 

zaměstnavatelem, zde přibyla i doba čerpání dovolené, doba důležitých osobních překážek v práci 

podle § 191 a 191a a případy, kdy takovému rozvržení brání provozní důvody. V těchto uvedených 

případech se postupuje podle předem stanoveného rozvržení týdenní pracovní doby.  

Možnost přizpůsobit si začátek či konec směny je významným benefitem zejména pro osoby 

pečující o děti, kdy mohou pracovní dobu sladit například s odvezením dítěte do školního zařízení. 

Zaměstnavatel toto rozvržení může vymezit jak v kolektivní smlouvě, tak v rámci individuálních 

smluv s konkrétními zaměstnanci.  

Podstatnou roli kratší pracovní doby či možnost jejího pružného rozvržení zdůrazňuje i zákon 

o státní službě, který se zabývá podmínkami pro sladění rodinného a osobního života státních 

zaměstnanců s výkonem služby. Zmiňovaný zákon zde stanovuje, že služební úřad vytváří 

                                                 
180 Pokud se jedná o zaměstnance, který dlouhodobě pečuje převážně sám o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve 

II, III, či IV stupni závislosti, zůstává úprava stejná jak u státního zaměstnance dle § 116 odst. 2 zákona o státní 

službě tak v zákoníku práce podle § 241 odst. 2. 
181 BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 

493, ISBN 978-80-7400-759-0 



 

72 

 

 

podmínky právě pro sladění rozvržení služební doby, její pružné rozvržením, povolování kratší 

služební doby, sjednávání možnosti vykonávat službu z jiného místa a zřizování školských 

zařízení. Na rozdíl od úpravy kratší pracovní doby, kde zákon o státní službě rozsah oprávněných 

osob zužuje, v případě pružné pracovní doby naopak dochází k vylepšení postavení státních 

zaměstnanců. Státní zaměstnanec pečující o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní 

školy, či osamělý zaměstnanec pečující o dítě do jeho věku 15 let, má totiž nárok na pružné 

rozvržení služební doby či kratší služební dobu, ledaže by toto bránilo řádnému plnění úkolu 

služebního úřadu.182 

Lze uvažovat, že právní úprava pružného rozvržení pracovní doby tak jak je upravena 

zákoníkem práce by mohla být de lege ferenda po vzoru zákona o státní službě rozšířena tak, aby 

bylo zaměstnancům pečujícím o děti umožněno o pružnou pracovní dobu požádat. Stejně jako je 

dle § 241 zákoníku práce povinen zaměstnavatel vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu či o jinou 

vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, by tak byl povinen vyhovět i této žádosti. 

Samozřejmě za předpokladu, že by takovému rozvržení nebránily vážné provozní důvody, by mohl 

mít zaměstnanec nárok i na pružné rozvržení pracovní doby. 

5.5 Atypické formy zaměstnání 

Otázka atypických forem zaměstnání hraje v oblasti slaďování pracovního a soukromého 

života zaměstnanců čím dál větší roli. Ačkoli tento pojem není v českém právním řádu definován, 

lze říci, že tyto formy zaměstnání se vyznačují především menší mírou formalizací, různými 

možnosti úpravy pracovní doby či sdílením práce. Na druhou stranu zde však v některých 

aspektech ochranná funkce pracovního práva, jaká je spojena především se standardním 

pracovním poměrem, hraje menší roli.183 Obecně lze tedy za atypické formy zaměstnání považovat 

jakýkoli pracovní vztah, který není sjednán na plný úvazek a dobu neurčitou. Lze do této skupiny 

tedy zařadit i pracovní úvazky na dobu určitou či kratší pracovní dobou ač se v praxi daný pojem 

používá častěji pro flexibilnější formy zaměstnání vyznačující se menší mírou regulace.184  

                                                 
182 § 116 zákona o státní službě 
183 PICHRT, Jan: Některé aspekty atypických zaměstnání a zaměstnanosti z pohledu individuálního i kolektivního 

pracovního práva In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 13-16, ISBN 978-80-7478-975-5 
184 BĚLINA, Miroslav a kol., Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 153, ISBN 978-80-7400-283-0 



 

73 

 

 

Atypických forem zaměstnání využívá čím dál častěji jeden z rodičů, zejména pokud pečují o 

více dětí či o dítě se zvýšenými potřebami, například z důvodu zdravotního postižení.185 Tyto 

formy zaměstnání dále umožňují zaměstnancům zůstat v kontaktu se svou prací jak během 

mateřské či rodičovské dovolené tak po jejím skončení, kdy bývá vyvážení zaměstnání a péče o 

dítě nejdůležitější. Podstatné je pro zaměstnance v tomto období také zachování si kvalifikace, 

dovedností, pokračování ve vzdělávání se v oboru186, seberealizace a samozřejmě i zlepšení příjmů 

rodiny. Díky atypickým formám zaměstnání tak dochází k zapojení více osob do pracovního 

procesu, které by jinak neměly příležitost se ho účastnit. Obecně jsou zejména ženy na začátku své 

kariéry z důvodu očekávaného založení rodiny považovány za „rizikové zaměstnance“ 187  a jejich 

zaměstnatelnost je podstatně snížena.  

Při výběru z atypických forem zaměstnání, osoby pečující o dítě zohledňují zejména rozsah a 

rozvržení pracovní doby, místo výkonu práce, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a 

optimalizaci výdělku. 188 Právě z důvodu nutnosti zabezpečení rodiny preferují tito zaměstnanci 

stabilnější zaměstnání, jakým je zejména práce na kratší pracovní dobu.189  

5.5.1 Pracovní poměr na dobu určitou 

Pracovní poměr na dobu určitou je řazen mezi nejčastější atypické formy zaměstnání. Zákoník 

práce v ust. § 39 odst. 1 zákoníku práce pracuje s nevyvratitelnou domněnkou, že pokud nebyla 

výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, platí, že byl sjednán na dobu neurčitou.190 Pro 

ochranu zaměstnance je stanovena nejdelší možná sjednaná doba, která nesmí přesáhnout 3 roky 

a může být opakována či prodloužena nejvýše dvakrát.191  

Pracovní poměr na dobu určitou je uzavírán zejména v případech, kdy výkon pracovní činnosti 

je potřeba pouze po určitou dobu. V souvislosti s osobami pečujícími o děti se jedná zejména o 

                                                 
185 SEEMANOVÁ, Jana: Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujícíh od děti In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub 

(eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 50, ISBN 978-80-

7478-975-5 
186 DOUŠOVÁ, Jana: Několik poznámek ke zkrácenému pracovnímu úvazku, sdílenému zaměstnání a práci z domu 

z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická zaměstnání – 

cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 129, ISBN 978-80-7478-975-5 
187 Tamtéž, s. 128 
188 SEEMANOVÁ, Jana: Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujícíh od děti In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub 

(eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 53, ISBN 978-80-

7478-975-5 
189 K tomuto blíže v kap. 5.4.2 Nárok na kratší pracovní dobu 
190 BĚLINA, Miroslav a kol., Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 173, ISBN 978-80-7400-283-0 
191 § 39 odst. 2 zákoníku práce 
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dobu trvání mateřské či rodičovské dovolené jiného zaměstnance. Další výhodou uzavření 

pracovního poměru na dobu určitou je zejména předcházení složitému rozvazování pracovního 

poměru, jako tomu je při sjednání doby neurčité.192 V případě výslovného určení doby trvání 

pracovního poměru, končí tento poměr uplynutím daného času bez potřeby sjednání dohody či 

výpovědi. Po uplynutí dané doby však často dochází ke změně na standardní pracovní poměr na 

dobu neurčitou buď sepsáním nové smlouvy či dle § 65 odst. 2 zákoníku práce, pokud zaměstnanec 

pokračuje s vědomím zaměstnavatele ve výkonu této práce i po uplynutí sjednané doby. 

Uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou je oblíbené zejména jako jakási forma delší 

zkušební doby. Tato praxe však může mít i nepříznivé dopady. Pokud zaměstnankyně během 

pracovního poměru na dobu určitou otěhotní, mohl by konec stanovené doby padnout na dobu 

těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené. Protože pracovní poměr zaměstnankyně uplynutím 

doby skončí, dochází tak k negativnímu ovlivnění sociálního zabezpečení.193  

5.5.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměry jsou četně využívané flexibilní formy 

zaměstnání. Dohody tvoří koncepčně určitý doplněk k pracovnímu poměru a využívají se zejména 

v případech, kdy by pro zaměstnavatele nebylo účelné zaměstnance na pracovní poměr přijímat.194 

Dohody poskytují větší volnost při uzavírání smlouvy, která umožňuje lépe přizpůsobit výkon 

práce ku prospěchu obou stran. 

Mezi zásadní výhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr patří, že dle § 77 odst. 

2 písm. d) zákoníku práce se na výkon této práce nevztahuje ustanovení o pracovní době. Omezení 

spočívá pouze ve stanovení maximální doby výkonu práce na 12 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích. Toto je výhodné jak ze strany zaměstnavatele pokud není výkon práce zaměstnancem 

vyžadován v pravidelném časovém rozmezí, tak ze strany zaměstnance, který může čas výkonu 

svého zaměstnání přizpůsobit svým individuálním potřebám. Z tohoto důvodu je uzavírání dohod 

oblíbené i u zaměstnanců pečujících o děti. Zaměstnanci také mohou uzavírat více dohod 

s několika zaměstnavateli.  

                                                 
192 SEEMANOVÁ, Jana: Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujícíh od děti In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub 

(eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 56, ISBN 978-80-

7478-975-5 
193 Tamtéž 
194 HŮRKA, Petr: Flexibilní formy zaměstnání in PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická zaměstnání – 

cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 80, ISBN 978-80-7478-975-5 
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Četnost uzavírání dohod za strany zaměstnavatele podporuje také jednodušší rozvázání dohod, 

absence odstupného či dovolené. Rozsah práce, na které jsou dohody uzavřeny, je omezen na 300 

hodin v kalendářním roce. V rámci dohody o pracovní činnosti je pak podle § 76 zákoníku práce 

možné konat práci v rozsahu až poloviny stanovené týdenní pracovní doby, posuzováno v průměru 

za celou dobu, na kterou byla taková dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. 

Ač z výše uvedených důvodů preferuje více zaměstnavatelů uzavírání dohod před sjednáním 

práce s kratší pracovní dobou195, zaměstnancům tato atypická forma zaměstnání poskytuje 

podstatně nižší jistotu a stabilitu. Zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr například nemají dle zákona o nemocenském pojištění nárok na ošetřovné 

dle § 39 a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství dle § 42 uvedeného zákona. Právě 

absenci nároku na ošetřovné u dohod zohledňuje zákon č. 438/2020 Sb. o úpravách poskytování 

ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodů mimořádných opatření 

zejména v souvislosti s uzavřením školských zařízení z důvodu prevence nebezpečí vzniku a 

rozšíření koronaviru SARS CoV-2, tento zákon přiznává nárok na ošetřovné i zaměstnancům 

činným na základě dohody o provedení práce i zaměstnancům činným na základě dohody o 

pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského 

pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, za předpokladu, že byli účastni 

nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících tomuto bezprostředně 

předcházejícímu. Citovaný zákon ust. § 2 odst. 3 stanovuje, že právě po dobu mimořádného 

opatření se neuplatní příslušné body § 39 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění, které upravují, 

že nárok na ošetřovné osoby činné na základě dohod nemají.  

5.5.3 Sdílené pracovní místo 

Sdílené pracovní místo je situací, kdy jedna pracovní pozice je vykonávána více zaměstnanci. 

Tato atypická forma zaměstnání je v zahraničí již dlouhodobě využívána avšak do českého 

právního řádu se dostává až novelou zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2021 jako nová forma 

flexibilního režimu práce. Tato úprava bude ukotvena v § 317a zákoníku práce. Zaměstnavatel tak 

může se dvěma i více zaměstnanci se stejným sjednaným druhem práce uzavřít písemné dohody o 

sdíleném pracovním místě, kdy zaměstnanci si sami budou rozvrhovat pracovní dobu tak, aby byla 

                                                 
195 SEEMANOVÁ, Jana: Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujícíh od děti In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub 
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naplněna týdenní pracovní doba nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období a při nepřekročení 

stanovené délky týdenní pracovní doby. Zaměstnanci tedy budou mít sjednanou kratší pracovní 

dobu a dohromady budou pokrývat jeden plný pracovní úvazek a zároveň sdílet pracovní zázemí.  

Ač je ponecháno rozvržení pracovní doby na zaměstnanci, tato flexibilita je omezena nutností 

předložení písemného rozvrhu pracovní doby nejméně 1 týden před počátkem období, pro které 

rozvrh platí. V případě nesplnění této povinnosti určuje rozvržení zaměstnavatel. Změny 

v rozvržení pracovní doby je pak nutné nahlásit nejméně 2 dny předem. Vzájemné zastupování 

zaměstnanců při nepřítomnosti jednoho z nich podléhá předchozí dohodě se zaměstnanci či 

souhlasu poskytnutého v konkrétním případě.  

Problematickou by se mohla stát úprava v § 317a odst. 5, 6 zákoníku která stanovuje, že jak 

zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou vypovědět s patnáctidenní výpovědní dobou. Zejména 

pokud by pracovní místo sdílelo více zaměstnanců, může tak po odchodu jednoho z nich dojít 

k problému s pokrytím jeho pracovní doby a nebude možné obnovit daný režimu. Pokud by pokrýt 

jeho pracovní dobu nepovedlo, může nastalá situace vést k podání výpovědi dané zaměstnavatelem 

z důvodu organizačních změn.196  

Cílem této nové právní úpravy je dle důvodové zprávy k zákonu č. 285/2020 Sb. kterým se 

novelizuje zákoník práce, zvýšení zaměstnatelnosti především těch osob, které se z důvodů 

například zdravotních nebo péče o dítě, nemohou zapojit do práce na plný úvazek. Nový institut 

by také měl mít pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, kdy tvoří jeden z nástrojů pro reintegraci 

žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. 

5.5.4 Práce z domova 

Práce z domova, jako forma práce vykonávaná mimo pracoviště zaměstnavatele, vychází 

z úpravy § 317 zákoníku práce. Na práci z domova nebo tzv. home office se nevztahuje úprava 

rozvržení pracovní doby, což je jedna z hlavních výhod této formy zaměstnání. Zaměstnanci je tak 

poskytnut prostor pro individuální organizaci pracovní doby a zároveň ušetří čas tím, že nemusí 

dojíždět do zaměstnání. Velká poptávka je i po možnosti práce z domova několik dnů v týdnu či 

měsíci. Pro zaměstnavatele je tento způsob práce výhodný z hlediska ušetření za provozní náklady, 

nevýhodu naopak přináší snížená možnost komunikace se zaměstnancem a menší kontrola nad 

                                                 
196 MORÁVEK, Jakub: Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo [online] Právní rozhledy 13-14/2020, 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 488 [cit. 2020-11-15] Dostupné z https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembsgbpxa4s7gezv6mjul5zv6nbyha&rowIndex=0 
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výkonem jeho práce. Riziko je také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy 

zaměstnavateli vůči zaměstnancům zůstávají stejné povinnosti, jako kdyby práce byla vykonávána 

na pracovišti.197 K většímu využívání práce z domova dochází postupně vlivem rozvoje 

telekomunikačních prostředků, které přispívají k lepší spolupráci mezi zaměstnanci navzájem i 

mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.  

Je samozřejmé, že pro určité druhy práce je práce z domova vhodnější než pro jiné. Stejně tak 

takový výkon práce není vhodný pro každého zaměstnance. Ač je tento druh flexibilního 

zaměstnání praktický pro skloubení individuálních potřeb v péči o rodinu a zaměstnání, je vždy 

třeba zvážit, nakolik bude pro daného zaměstnance efektivní pracovat z domova, zda má zde 

zázemí kde je schopen se dostatečně soustředit a nebude-li jeho pracovní výkon například právě 

dětmi rušen. Při dlouhodobém setrvání v domácím prostředí také může docházet ke ztrátě 

sociálních kontaktů198, což může mít negativní vliv na psychiku zaměstnanců. 

Zákon o státní službě upravuje ve svém § 117 výkon služby z jiného místa. Takový výkon lze 

uzavřít dohodou mezi služebním orgánem a státním zaměstnancem a stejně jako u práce z domova 

se na státního zaměstnance při výkonu služby z jiného místa nevztahuje úprava rozvržení služební 

doby. Nařízením vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro 

vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby jsou blíže 

upraveny podmínky výkonu státní služby z jiného místa, jako je přijetí opatření umožňující 

ukládání služebních úkolu a poskytnutí vybavení. Dále § 2 uvedeného nařízení stanoví, u kterých 

správních činností nelze výkon služby z jiného místa sjednat, neboť z povahy práce je třeba 

osobního kontaktu s osobami nebo užívání věcí, jejíž nakládání je mimo sídlo úřadu vyloučeno.  

 Práce z domova zaznamenala velký nárůst z důvodu epidemie v roce 2020, kdy jsou 

zaměstnavatelé vyzýváni k využívání této formy práce, z důvodu ochrany zdraví a zabránění šíření 

koronaviru SARS-CoV-2.  Díky této práci z domova tak mohou pracovat i osoby, které jsou 

z důvodu nakažení v karanténě a mají tak nárok na mzdu či plat místo dávky nemocenské dle 

zákona o nemocenském pojištění a dále rodiny s dětmi, které z důvodu mimořádných opatření, při 

kterých došlo k uzavření škol, musí pečovat o děti. Práce z domova se tak stala aktuálně velmi 

                                                 
197 DOUŠOVÁ, Jana: Několik poznámek ke zkrácenému pracovnímu úvazku, sdílenému zaměstnání a práci z domu 

z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická zaměstnání – 

cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 133, ISBN 978-80-7478-975-5 
198 ŠTANGOVÁ, Věra: Aktuální otázky zaměstnávání žen In PICHRT. Jan, MORÁVEK, Jakub (eds.) Atypická 

zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 164, ISBN 978-80-7478-975-5 
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využívanou a z důvodu finančních úspor na straně zaměstnavatele lze očekávat, že mnoho z nich 

bude zaměstnancům i nadále tuto možnost nabízet.  

   

5.6 Zařízení péče o děti 

Zajištění péče o dítě je jedním z hlavních problému sladění života pracovního a soukromého, 

tedy konkrétně rodinného a péče o dítě. Pro děti v předškolním věku jsou současně v České 

republice provozovány mateřské školy, dětské skupiny, zařízení provozovaná na základě 

živnostenského oprávnění a mikrojesle.199 Tato zařízení mají velký vliv na zaměstnanost osob 

pečujících o děti, především žen, které se bez možnosti zajištění této péče nemohou vrátit do 

zaměstnání jak po skončení rodičovské dovolené, tak během jejího trvání, či by se nemohly 

rozhodnout v předčasný návrat do pracovního režimu.  

Nejrozšířenějším typem zařízení péče o dítě jsou mateřské školy zřízené dle zákona č. 

561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(dále jen „školský zákon“). Do mateřských škol jsou přijímány děti ve věku zpravidla 3 až 6 let, 

je tedy možné přijmout i děti mladší, avšak není na toto přijetí právní nárok. Zároveň od roku 2017 

byla novelizací školského zákona zavedena povinnost předškolního vzdělávání od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let do zahájení školní docházky.200 

S ohledem na tuto povinnost tvoří největší podíl dětí v mateřských školách právě tato věková 

skupina. Ze statistik vyplývá, že největší počet odmítnutých žádostí o umístění do mateřské školy 

se týká právě pak nejmladších dětí.201  

Dětské skupiny, zřizované dle zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, jsou novým typem služby péče o dítě, které jsou 

určeny pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. V jedné dětské skupině nesmí být 

více než 24 dětí.202 V praxi jsou však místa pro děti využívána často ve sdíleném režimu, tedy 

například jedno dítě dochází dopoledne a jiné odpoledne, kdy na jedno deklarované místo tak 

                                                 
199 MPSV: Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku, se zaměřením na mateřské školy a dětské 

skupiny [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné z http://www.pedagogicke.info/2020/02/mpsv-analyza-

dostupnosti-zarizeni-pece.html 
200 § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 
201 MPSV: Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku, se zaměřením na mateřské školy a dětské 

skupiny [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné z http://www.pedagogicke.info/2020/02/mpsv-analyza-

dostupnosti-zarizeni-pece.html 
202 § 7 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

zákonů 
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připadá 1,3 dítěte, což hraje roli v odhadu celkového počtu dětí, které reálně dětské skupiny 

navštěvují. Ke konci roku 2018 tvořil počet dětských skupin 861 s odhadovaným počtem dětí 

14 912.203 V rámci ministerstva práce a sociálních věcí je od počátku roku 2016 do konce roku 

2020 realizován projekt na podporu implementace dětských skupin, jehož cílem je podpora vzniku 

dětských skupin, poskytování poradenství, zvýšení informovanosti a zakotvení systému těchto 

zařízení. Pro podporu využívání dětských skupin byla zavedena možnost uplatnění slevy na dani 

za využívání těchto služeb. 204 

Mezi třetí skupinu zařízení zabývající se péčí o dítě, které v České republice fungují, jsou 

zařízení provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Jedná se o kategorii, kam lze zařadit 

jesle, které byly považovány do 31. 3. 2012 za zdravotnická zařízení. Novelizací zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování již nejsou jesle 

považovány za zdravotnická zařízení a takové provozování jeslí bylo umožněno nejpozději do 

konce roku 2013.205 Nyní je možné jesle zřídit jako živnost vázanou, tedy živnost vyžadující 

odbornou způsobilost, dle zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (dále jen 

„živnostenský zákon“), jako péči o dítě do tří let věku v denním režimu. Dále je možné provozovat 

tato zařízení v režimu volných živností uvedených v příloze č. 4 živnostenského zákona, konkrétně 

pod kódem 72. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti či 79. poskytování služeb pro rodinu a domácnost. V rámci těchto volných živností však 

není možné poskytovat péči dětem mladším 3 let a tedy zde nedochází k naplnění původního 

významu jeslí. Počet zjištěných zařízení pečující o dítě provozovaných na základě vázané živnosti 

byl ke konci roku 2018 mezi 20 až 291 a předpokládaným počtem děti maximálně 4600.206 

Mikrojesle je novým typem zařízení koncipovaným jako péče o děti od 6 měsíců do 4 let 

v úzkém kolektivu maximálně 4 dětí, který zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Tyto 

služby je možno využít od roku 2016, kdy mikrojesle začaly být ověřovány v rámci projektu 

ministerstva práce a sociálních věcí vzniklého v souladu s usnesením vlády ze dne 18. 4. 2017 o 

Koncepci rodinné politiky, jako opatření na podporu kvalifikované nerodinné péče o děti od 6 

                                                 
203 MPSV: Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku, se zaměřením na mateřské školy a dětské 

skupiny [online]. [cit. 2020-11-25]. Dostupné z http://www.pedagogicke.info/2020/02/mpsv-analyza-
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204 O projektu – dsmpsv.cz [online] [cit. 2020-11-13]. Dostupné z: http://www.dsmpsv.cz/cs/o-projektu 
205 § 124 odst. 1 zákona č. 371/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
206 MPSV: Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku, se zaměřením na mateřské školy a dětské 
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měsíců. V rámci výzev ke vzniku mikrojeslí vzniklo na 99 zařízení, které jsou finančně 

podporovány z evropského sociálního fondu.207    

V současné době je projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., 

zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tímto 

zákonem by mělo dojít zejména ke změně terminologie zákona a navrácení pojmu jesle místo 

dětské skupiny a stanovením horní hranice věku dítěte, kterému může být péče v jeslích 

poskytována. Na rozdíl od aktuální úpravy dětských skupin by se tak opětovně mělo zaměřit na 

děti mladší 3 let, tedy před jejich standardním nástupem do mateřské školy. Předkládaným 

návrhem je reagováno na nedostačenou kapacitu služeb péče o děti v předškolním, především pak 

v „předškolkovém věku“. Návrh byl připraven v souvislosti s výše uvedeným usnesením vlády ze 

dne 18. 4. 2017 o Koncepci rodinné politiky a s opatřením, které je tímto usnesením uloženo 

realizovat. Reflektuje tak i snahu o zajištění dlouhodobého financování dětských skupin a 

mikrojeslí z národních zdrojů po ukončení jejich financování z Evropského sociálního fondu. 

Účinnost této novely by měla nastat v roce 2024.208 Očekávanou novelou by tedy mohlo dojít 

k vytvoření a přeměně stávajících zařízení tak, aby jejich pozornost byla zaměřena na nejmladší 

děti a jejich potřeby a došlo k vyvážení dlouhodobého nedostatku zařízení pečujících právě o děti 

před jejich nástupem do mateřských škol.  

 

  

                                                 
207  Mikrojesle – mpsv.cz [online] [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://mikrojesle.mpsv.cz/ 
208 Vláda schválila změnu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině [online] Právní rozhledy 17/2020, 

S II, datum vydání 4. 9. 2020, Praha: C. H. Beck, 2020 [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/  
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Závěr 

V  práci jsem zpracovala komplexní pohled na téma pracovněprávní postavení osob pečujících 

o dítě. Na jednotlivé fáze péče o dítě jsem nahlížela odděleně i ve vzájemném provázání a v širších 

souvislostech, jakými jsou například propojení pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

či sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců a jednotlivých institutů, které toto umožňují.  

Napříč celou oblastí věnující se ochraně těhotných žen a osobám pečujících o děti lze nalézt 

propracovanou právní úpravu, zejména na úrovni sekundárního práva Evropské unie, které je 

postupně zapracováváno do práva vnitrostátního. Z nejdůležitějších směrnic pro oblast péče o děti 

lze zmínit Směrnici Rady 92/85/EHS nebo Směrnici 2019/1158, kterými je upravena oblast 

těhotenství, období po porodu a rodičovské dovolené. V českém právním řádu je zejména úprava 

období těhotenství ženy a doby po porodu dle mého názoru velmi rozsáhlá. Z neúplností právní 

úpravy bych například zmínila nestanovení zákazu práce ženy v době po porodu a s tím související 

otázka povinnosti mateřské dovolené, která je ve stávajícím znění zákoníku práce z mého pohledu 

upravena nedostatečně.  

Jedním z cílů této práce byla komparace české právní úpravy s úpravou v sousedních státech 

České republiky. V textu je možné nalézt ucelené shrnutí tamějších úprav a zároveň porovnání 

úprav jednotlivých institutů napříč tématy. Z komparace práva okolních státu lze vyzdvihnout 

propracovanější úpravu postavení těhotných žen ve Spolkové republice Německo či v Rakousku. 

Slovenský právní řád ženám poskytuje nejdelší mateřskou dovolenou a zároveň více zohledňuje 

ztížené postavení osamělé ženy při péči o dítě. V rámci rodičovské dovolené pak umožňuje 

zaměstnancům uzavřít se zaměstnavateli dohodu o jejím prodloužení. Česká právní úprava naopak 

jako jediná u dávky rodičovského příspěvku nezohledňuje, zda měl zaměstnanec před jejím 

pobíráním příjmy, či jejich případnou výši.  

V práci jsem věnovala podkapitolu diskriminaci na základě pohlaví, kdy za tuto diskriminaci 

je považováno i nepříznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřstvím. Jedná 

se o velmi rozsáhlý problém ve společnosti, kterým se zabývá řada směrnic a skutečnost, že se 

k této problematice často vyjadřuje Evropský soud pro lidská práva, svědčí o tom, že se jedná o 

stále velmi diskutované téma.  

V práci jsem zohlednila vliv novely zákoníku práce s dělenou účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 

1. 2021. Tato novelizace přináší zásadní koncepční změny při určování dovolené za kalendářní 
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rok a v této souvislosti dochází ke změně při pohledu na důležité osobní překážky a jejich 

započtení na výkon práce. Novelizací dochází k právnímu zakotvení nové atypické formy 

zaměstnání, sdílení pracovního místa, do zákoníku práce. Obecně však lze v oblasti flexibilního 

zaměstnání spatřit, že ač právní úprava nebrání těmto druhům prací, nedostává se jim ani 

dostatečné podpory, přestože by právě atypické formy práce mohly mít velmi pozitivní vliv na 

sladění pracovního a rodinného života.  

 S ohledem na aktuální problémy roku 2020 a epidemii virové choroby covid-19, jsem se 

zaměřila i na oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, které tato epidemie 

ovlivnila. Jedná se zejména o dávku ošetřovného, kdy byl vydán zákon č. 133/2020 Sb. a následně 

zákon č. 438/2020 Sb., které dočasně upravují zákon o nemocenském pojištění pro současné 

potřeby v době epidemie. Vliv epidemie lze vidět také na velkém nárůstu využívání práce 

z domova. 

V práci jsem se také věnovala oblasti sladění pracovního a rodinného života a vlivu atypických 

forem zaměstnání a zařízení péče o děti na tuto problematiku. Obecně oblast harmonizace je dle 

mého pohledu jak vnitrostátním tak mezinárodním právem velmi opomíjená. V české právní 

úpravě pozitivně hodnotím zahrnutí podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 

zaměstnanců do zákona o státní službě. 

 V poslední řadě jsem si pro tuto práci vytyčila za cíl poskytnout návrhy de lege ferenda. Tyto 

jsou zahrnuty vždy v závěru příslušných podkapitol, v souvislosti s jejichž tématem návrh dané 

úpravy souvisí. 
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Pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě 

Abstrakt 

Obsahem práce je pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě. Jedná se o téma, které 

se dotýká většiny osob, především žen a zároveň jde o téma velmi aktuální s vysokou společenskou 

důležitostí. Rodičovství a péče o dítě mají značný vliv na pracovní život zaměstnance, kdy 

postavení těchto osob v rámci pracovního práva je značně ztíženo a jejich ochrana je proto v této 

oblasti zcela nezbytná.  

Práce komplexním způsobem pojednává o jednotlivých oblastech pracovního práva, které 

jsou péčí o dítě ovlivněny. Zabývá se postupně všemi fázemi péče o dítě, podle kterých je práce 

systematicky rozdělena do pěti kapitol. První kapitola analyzuje aktuální právní úpravu dané 

oblasti v České republice, na mezinárodní úrovni či na úrovni Evropské unie. Druhá kapitola je 

věnována pracovním podmínkám žen v těhotenství, třetí se poté zabývá obdobím po porodu, tedy 

mateřstvím, institutem mateřské dovolené a tomu odpovídajícímu finančnímu zabezpečení práva 

sociálního zabezpečení. Zohledněno je i postavení otce a jeho nároky při narození dítěte. Čtvrtá 

kapitola pojednává o rodičovské dovolené spolu s rodičovským příspěvkem. Závěrečná kapitola 

pojednává o sladění výkonu práce a péče o dítě a o institutech, které tuto harmonizaci ovlivňují, 

zejména tedy atypické formy zaměstnání a zařízení péče o děti. Kapitola se také zaměřuje na 

problematiku návratu do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené spolu s pracovními 

podmínkami těchto zaměstnanců. Práce se zaměřuje nejenom na všechny uvedené oblasti zvlášť, 

ale zároveň sleduje jejich vzájemné propojení a souvislosti. 

Práce se také zabývá komparací jednotlivých ochranných institutů v českém právním řádu 

a vybraných zemí Evropské unie, konkrétně sousedních států České republiky. Rovněž jsou zde 

zohledněny souvislosti mezi pracovním právem a právem sociálního zabezpečení. V poslední řadě 

se práce zabývá i vlivem epidemie viru covid-19 na oblast pracovního práva. V příslušných 

kapitolách jsou pak zahrnuty návrhy de lege ferenda vycházející jak z komparace jednotlivých 

institutů navzájem, tak z jejich porovnání s odpovídající zahraniční úpravou.  
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The employment status of persons caring for a child 

Abstract 

The content of this thesis is the employment status of persons caring for a child. It is a topic 

that affects most people, mainly women, as it is a very current issue with a high social importance. 

Parenthood and childcare have a significant impact on an employee's working life, as the position 

of these persons under labor law is considerably more difficult and their protection is therefore 

absolutely essential in this area. 

The thesis deals in a comprehensive way with individual areas of labor law that are affected 

by child care. The thesis is concentrating on all phases of child care and according to this the thesis 

is divided systematically into five chapters. The first chapter analyzes the current legislation not 

only on national but also international level as well as it analyzes the European Union law. The 

second chapter is devoted to the working conditions of women during their pregnancy, the third 

chapter deals with the time after childbirth, such as maternity, the institution of maternity leave 

and the corresponding benefit of social security law. The rights of the father of the child after 

childbirth are also taken into account. The fourth chapter deals with parental leave together with 

parental allowance. The final chapter deals with reconciliation between family and work and the 

effect that child care and atypical forms of employment have on work-life balance. The chapter 

also focuses on the issues of returning to work after maternity or parental leave, together with the 

working conditions of these employees. The work focuses not only on all said areas separately, 

but also pays attention to their interconnection and context. 

The thesis also deals with the comparison of each individual protection institut between the 

Czech legal system and selected countries of the European Union, specifically the neighboring 

states of the Czech Republic. The links between labor law and social security law are also taken 

into account. Last but not least the thesis also deals with the influence of the virus covid-19 on the 

labor law. De lege ferenda proposals that are based on both the comparison of individual institutes 

between themselves as well as comparison between czech and foreign legal regulations are 

mentioned in corresponding chapters.  
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