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Úvod 

 

    Tématem mojí diplomové práce jsou zvláštní pracovní podmínky žen. Toto téma 

jsem si zvolila jednak proto, že já sama jsem žena, která pracuje a v praxi jsem se již 

setkala s různým jednáním ze strany zaměstnavatele, které nebylo vždy v souladu 

s právními předpisy, což mě podnítilo k tomu, abych se touto problematikou více 

zabývala. 

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla psát diplomovou práci právě na toto téma, je 

fakt, že navzdory principům a zásadám o rovném zacházení a zákazu diskriminace 

zakotveným v mezinárodním a evropském právu a vtěleným do vnitrostátního právního 

řádu, ještě pořád v mnoha oblastech dochází k rozdílnému zacházení mezi muži a 

ženami. Především je tomu tak v oblasti výše mzdy, zaměstnávání na vedoucích postech 

nebo výkonu veřejných funkcí. Proto se domnívám, že téma zvláštních pracovních 

podmínek žen je stále aktuální a je potřeba o něm hovořit. 

    Diplomovou práci jsem rozčlenila do sedmi kapitol. Nejprve nastíním historický 

vývoj pracovního práva i práva sociálního zabezpečení na území České republiky se 

zaměřením na pracovní podmínky žen. Následuje kapitola o postavení žen 

v mezinárodních dokumentech, v rámci které se věnuji vývoji mezinárodní právní 

úpravy v oblasti pracovních podmínek žen a mezinárodním organizacím, které se ve 

svých dokumentech zabývají problematikou postavení žen ve společnosti. V další 

kapitole pojednávám o zaměstnávání žen v právu Evropské unie, zejména se zaměřuji 

na nejdůležitější evropské právní předpisy a vybranou judikaturu Evropského soudního 

dvora z této oblasti. Následuje kapitola věnovaná principu rovného zacházení a zákazu 

diskriminace, v rámci které vymezím pojem diskriminace obecně a zákaz diskriminace 

v mezinárodním i evropském právu. Zmíním i úpravu ve vnitrostátním právním řádu, 

tedy v zákoníku práce, kde se budu věnovat hlavně tomu, jakým způsobem je 

problematika zákazu diskriminace upravena, co se za diskriminaci nepovažuje a jaká 

jsou práva zaměstnance poškozeného diskriminací. V další kapitole se zaměřím na 

současnou právní úpravu zvláštních pracovních podmínek žen v České republice, 

zejména pak na postavení žen ve společnosti, pojem zvláštních pracovních podmínek 

žen a instituty upravené v zákoníku práce- zákaz určitých prací a převedení na jinou 

práci, práce přesčas a přeložení, přestávky ke kojení a ochrana pracovního poměru. 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                             - 2 - 

 

Následuje kapitola pojednávající o překážkách v práci, v rámci které se zabývám 

pojmem a druhy překážek v práci, ze kterých se věnuji důležitým osobním překážkám 

v práci na straně zaměstnance- mateřské a rodičovské dovolené, v jejímž rámci zmíním 

i mateřskou a rodičovskou dovolenou při převzetí dítěte, společná ustanovení o 

mateřské a rodičovské dovolené a přiblížím i úpravu rodičovské dovolené v jiných 

evropských státech. Závěrečnou kapitolu jsem věnovala srovnání současné právní 

úpravy zvláštních pracovních podmínek žen obsažené v zákoníku práce s předešlou 

právní úpravou, jelikož nový zákoník práce je účinný teprve od 1.1.2007 a v porovnání 

s předchozím zákoníkem práce obsahuje některé odlišnosti, které stojí za zmínku. 

    Diplomová práce vychází z právního stavu účinného ke dni 1.3.2009. 

 

1. Historický vývoj 

 

    Vznik zákonodárství o práci je spojován především s obdobím kapitalismu, kdy 

dochází k rozvoji pracovních vztahů a potřebě jejich regulace, ale i k rozvoji moderního 

právního systému. Přesto můžeme konstatovat, že určitá úprava výkonu práce 

existovala již v starověkém Římě a ve středověku v souvislosti s rozvojem horního 

práva, čeledních řádů a cechovních předpisů. 

    Na území České republiky byl prvním významným dokumentem upravujícím 

pracovní vztahy horní zákoník „Ius regale montanorum“ (1300-1305) panovníka 

Václava II¹.  Kromě jiného obsahoval i ustanovení zakazující horníkům samostatně se 

organizovat ve spolcích, nebo pravidla zajišťující bezpečnost práce v dolech. Upravoval 

rovněž i mzdu a délku pracovní doby- ve 14.století byla šestihodinová a v 16.století 

byla zavedena úkolová mzda. Právní úprava v období středověku sice upravovala 

některé pracovněprávní instituty, ovšem tato úprava vycházela z existence nevolnictví. 

    Důležitý přelom nastal v roce 1781, kdy za vlády Josefa II.² došlo ke zrušení 

nevolnictví. To mělo za následek příliv obyvatel z venkova do měst a rozvoj 

průmyslové výroby. Za vlády Josefa II. bylo rovněž vydáno několik patentů a nařízení 

upravujících zvláštní pracovní podmínky, především pracujících dětí. 

______________________________________________________________________ 

¹    1271- 1305, český král z dynastie Přemyslovců. 

²    1741-1780, římskoněmecký císař, syn Marie Terezie a Františka Lotrinského.  
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    Všeobecný rakouský občanský zákoník z roku 1811 představoval první obecnější 

úpravu moderních pracovních vztahů. Zákoník upravoval institut námezdní smlouvy, 

která byla novelou z roku 1916 rozštěpena na smlouvu služební a smlouvu o dílo. Byla 

upravena odměna ze smlouvy, výpověď i výpovědní doba, která činila 14 dnů.  

    K rozvoji ochranního zákonodárství však dochází až v 2.polovině 19.století, a to 

v souvislosti s vydáním císařského dekretu (1842) a živnostenského řádu (1859). Oba 

dokumenty se zaměřují hlavně na omezení práce dětí a zákaz prací dětí v řemeslných 

podnicích a továrnách.  

    Významný počin v oblasti sociálního zákonodárství představuje Taafeho³ reforma 

ovlivněná reformou Otta von Bismarcka4 provedenou v Německu. V rámci Taafeho 

reformy byl v roce 1888 přijat zákon o úrazovém pojištění dělníků (zákon č. 1/1888 ř.z.) 

a zákon o nemocenském pojištění dělníků (zákon č. 33/ 1888 ř.z.), který nabyl účinnosti 

1.srpna 1889. Zákon stanovil obligatorní nemocenské pojištění, ze kterého náležely 

pojištěncům věcné i peněžité dávky. Pojištěným ženám umožňoval poskytnutí bezplatné 

péče při porodu od porodní asistentky, případně od lékaře a zároveň měly nárok na léky 

a léčebné pomůcky. Ženy, které porodily, měly nárok na peněžitou podporu ve výši 

nemocenského po dobu čtyř týdnů po porodu. Dalším významným zákonem přijatým 

v rámci Taafeho reformy byl zákon o bratrských pokladnách z roku 1889 (zákon č. 127/ 

1889 ř.z.).  

    Pracovněprávní vztahy významně ovlivnila první světová válka, v důsledku které 

byly odstraněny mnohé důležité instituce sloužící k ochraně zaměstnanců.  

    V období první republiky byl hlavním předpisem v oblasti pracovního práva obecný 

zákoník občanský z roku 1811, který upravoval námezdní a služební smlouvu převážně 

dispozitivními ustanoveními a teprve novelou v roce 1916, která přinesla některá 

kogentní ustanovení, došlo k ochraně zaměstnanců.  

    Poválečná bída a hlad způsobili zvýšenou aktivitu dělníků a ústupky v pracovním 

zákonodárství. Ty byly vyjádřeny především v zákoně o 8-hodinové pracovní době 

z roku 1918, zákoně o placené dovolené na zotavenou pro horníky z roku 1921 

v rozsahu 5-10 dnů a z roku 1925 pro ostatní dělníky v rozsahu 6-8 dnů. Ženám byla  

______________________________________________________________________ 
3    1833-1895, rakouský státník, ministerský předseda i ministr vnitra. 

4   1815-1898, první ministr Pruska, přezdívaný „Železný kancléř“. 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                             - 4 - 

 

zakázána práce v noci, ovšem byly přípustné výjimky. 

    Období hospodářské krize z roku 1929 a její důsledky, hrozba II světové války po 

nástupu fašizmu v Německu byly hlavními důvody stagnace pracovněprávního 

zákonodárství. V období nacistické okupace v letech 1939-1945 sice byly ponechány 

dosavadní pracovněprávní předpisy, avšak byly do nich vtěleny nacistická opatření, 

zejména nucené práce, diskriminace některých skupin obyvatelstva v zaměstnání (židé, 

komunisté), nucené sjednocení odborových organizací s tzv. Národní odborovou 

ústřednou zaměstnaneckou. Byla stanovena všeobecná pracovní povinnost mužů ve 

věku 16-55 let a žen ve věku 18-45 let, s výjimkou těhotných žen. 

    Po roce 1948 byly pracovněprávní předpisy přijímány v duchu „socialistických 

principů“. Významným počinem tohoto období byl zákon č. 99/1948 Sb., o národním 

pojištění, který byl na svou dobu velmi pokrokový. Vycházel z principu národního 

pojištění lorda Beveridge5, který byl publikován v Anglii v roce 1942. Zákon do značné 

míry zrovnoprávnil nároky dělníků a ostatních zaměstnanců, umožnil vytvoření 

jednotné soustavy národního pojištění a zvýšil všechny dávky. 

     V oblasti pracovních podmínek žen byl v roce 1964 přijat zákon o zvýšené péči pro 

těhotné ženy a  matky, který kromě nové úpravy peněžité pomoci v mateřství stanovil 

zvláštní pracovní podmínky žen v souvislosti s těhotenstvím a péčí o dítě. Tento zákon 

byl později zrušen zákonem č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o 

dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů.  

    V roce 1965 byl přijat zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který nabyl účinnosti 

dnem 1.1.1966. Typickými rysy zákoníku byly jednotnost, kogentnost, komplexnost a 

osamostatnění. Následně byla přijata řada novel, které však neměly vliv na koncepci 

zákona. Ta byla prolomena až po roce 1989, kdy došlo k pádu totalitního režimu. 

Zákoník v hlavě VII. upravoval zvláštní pracovní podmínky žen, v oddíle prvním 

zvláštní pracovní podmínky žen obecně a v oddíle druhém pak zvláštní pracovní 

podmínky těhotných žen a matek. Vliv na pracovněprávní vztah měl i zákon č. 1/1991, 

o zaměstnanosti, který zrušil předchozí systém administrativní regulace zaměstnanosti a 

vytvořil předpoklady pro vznik trhu práce. Byl několikrát novelizovaný a v roce 2004  

______________________________________________________________________  
5    1879-1963, ekonom, sociální pracovník, nejvyšší představitel Royal Commission. 
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nahrazen novým zákonem o zaměstnanosti6. 

    Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., nabyl účinnosti dnem 1.1.2007. Vychází 

z principu „co není zakázáno, je dovoleno“ , který je vyjádřen v čl. 2 odst.3 LPS. Přináší 

větší liberalizaci v pracovněprávních vztazích a posiluje princip smluvní volnosti 

účastníků pracovněprávního vztahu.  

Zákoník práce byl od doby svého vzniku už několikrát novelizován, nejvýznamnější je 

tzv. technická novela provedena zákonem č. 362/2007, s účinností od 1.1.2008.  

 

2. Postavení žen v mezinárodních dokumentech 

 

    Mezinárodní dokumenty mají v oblasti postavení a zaměstnanosti žen značný 

význam, protože výrazně ovlivňují i obsah norem vnitrostátních. Dochází tak ke 

komplexnější úpravě sociálních práv a jejich záruk a k unifikaci právních úprav 

jednotlivých států. V současné době, která je charakteristická rozvojem hospodářských 

vztahů mezi státy, migrací obyvatelstva z jednoho státu do druhého a snahou zachovat 

jim získané nároky, je důležité a potřebné přijímat mezinárodní dokumenty, které 

zajišťují lepší pracovní podmínky pracovníků a vyšší standart sociálních práv.  

    Ústava České republiky zakotvuje v čl. 10  přednost vyhlášených a ratifikovaných 

mezinárodních smluv, k jejich ratifikaci dal souhlas Parlament, před zákonem. Takové 

smlouvy se automaticky stávají součástí právního řádu. 

 

2.1. Vývoj právní úpravy 

 

    Z tradičního mezinárodního práva nevyplývaly pro státy ve vztahu k jednotlivcům a 

ženám specielně žádné povinnosti či omezení. První mezinárodní dokumenty vztahující 

se k postavení žen uzavřely státy až na počátku 20. století. Týkaly se zejména 

spolupráce států při potírání přeshraničního obchodu se ženami a navazovaly na tehdy 

se stabilizující mezinárodněprávní zákaz otroctví. Cílem těchto úmluv byla ochrana žen 

před krajními formami vykořisťování, souvisejícími s jejich biologickými specifiky. 

______________________________________________________________________ 
6    Zákon č. 435/2004 Sb. 
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      První úmluva o obchodu se ženami byla uzavřena v roce 1904 v Paříži a zavazovala 

státy k přijetí vnitrostátních opatření správní povahy: k dozoru na železnicích a 

v přístavech, k výměně informací o zavlečených ženách a jejich repatriaci. 

    V roce 1921 byla uzavřena Ženevská úmluva o potlačení obchodu se ženami a dětmi,  

upravující podobnou problematiku jako předešlá úmluva, navíc ale rozšiřující ochranu i 

na nezletilé dívky. Ženevská úmluva z roku 1933 pak rozšířila trestní povahu obchodu 

se ženami i na případy, kdy se tato činnost děje se souhlasem oběti. 

    V oblasti zaměstnanosti žen byla první úmluva přijata v roce 1906. Jednalo se o 

Bernskou úmluvu o zákazu noční práce žen.  

    Důležitým mezníkem byl vznik Společnosti národů v roce 1919. Její zakládající 

dokument, Pakt společnosti národů, obsahoval povinnost členských států zabezpečit 

slušné a lidské pracovní podmínky pro muže, ženy i děti a k tomuto cíli zřizovat 

potřebné mezinárodní organizace.  

    Z hlediska pracovních podmínek žen bylo významné založení Mezinárodní 

organizace práce v roce 1919. Tato organizace byla přičleněna ke Společnosti národů a 

soustředila se mimo jiné i na ochranu sociálních a pracovních podmínek žen a zmírnění 

tíživých pracovních podmínek žen prostřednictvím mezinárodních úmluv. 

    Druhá světová válka znamenala zásadní obrat v oblasti lidských práv žen. Důvodem 

byly jednak obrovské ztráty na životech, které zapříčinila, přičemž nejvíce postiženými 

válečnými oběťmi byly právě ženy a děti, jednak i skutečnost,že za války zastávaly 

ženy pracovní místa a povinnosti mužů. Koncepce žen jako slabšího pohlaví 

vyžadujícího ochranu, která do té doby převládala, tak byla prolomena a došlo 

k urychlení emancipačního procesu.  

    Toto nové postavení žen bylo zakotveno v Chartě OSN, která v preambuli mimo jiné 

vyjádřila víru v rovná práva mužů a žen a nastínila koncepci zrovnoprávnění žen 

v mezinárodním měřítku a jejího mezinárodněprávního vyjádření a zabezpečení. Princip 

rovných práv mužů a žen je dále vyjádřen i v čl. 1 odst. 3 Charty, který obsahuje i 

zásadu nediskriminace z důvodu pohlaví, rasy, jazyka nebo náboženství.  

Důležitým orgánem v této oblasti byla Hospodářská a sociální rada, která byla jako 

jeden ze čtyř hlavních orgánů OSN zmocněna činit odporučení s cílem usnadnit 

realizaci lidských práv v oblasti zrovnoprávnění žen.  V roce 1946 zřídila HSR Komisi 

pro statut žen se statutem expertního orgánu HSR. Mezi kompetence Komise patří 
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připravovat návrhy dokumentů určených k ochraně práv žen, vypracovávání programu 

povznesení žen, na jehož základě vlády členských států podávají Komisi zprávy o úloze 

žen v ekonomickém a sociálním rozvoji. 

    V poválečné době došlo i k stabilizaci pravidel ochrany důstojnosti žen v jejich 

biologických specifikách. Tyto pravidla se stali součástí norem sloužících 

k mezinárodněprávní ochraně života a lidské důstojnosti s obecnou působností. 

Znamenaly zákaz prodeje nebo dědění žen, omezování jejich osobní svobody za účelem 

prostituce a těžení z prostituce. Státům byla uložena povinnost prevence před vznikem 

takových jevů a represe k jejích postihu. Uvedená povinnost vyplývá státům z obecného 

mezinárodního práva, bez ohledu na jejich smluvní závazky.  

 

2.2. Mezinárodní organizace 

 

    V současnosti existuje mnoho mezinárodních organizací (vládních i nevládních) 

zabývajících se ochranou lidských práv obecně nebo specielně ochranou sociálních práv 

zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější mezinárodní organizace zabývající se pracovními 

podmínkami a sociálními právy žen nepochybně patří MOP, OSN a Rada Evropy. 

    Jedním z cílů MOP, jak vyplývá už ze samotné Ústavy MOP, je zabývat se studiem 

podmínek právního, hospodářského a sociálního postavení pracujících v celosvětovém 

měřítku a vypracovávat mezinárodní úmluvy a doporučení v oblasti pracovního a 

sociálního zákonodárství.  

    Ratifikované a zveřejněné Úmluvy MOP se stávají součástí českého právního řádu. 

Do roku 1989 se však ani ratifikované úmluvy MOP neuveřejňovaly ve Sbírce zákonů a 

tudíž nebyly promítnuty do vnitrostátního zákonodárství. Po roku 1990 tak bylo nutné 

transformovat tyto úmluvy do právních předpisů, především do zákonů, jimiž byl 

novelizován zákoník práce.  

Mezi významné úmluvy MOP v oblasti pracovních podmínek žen patří: 

- Úmluva č. 103 o ochraně mateřství z roku 1952, která představuje určitou 

korekci diskriminační praxe vůči ženám ztrácejícím zaměstnání z důvodu 

těhotenství a uznává právo vdaných žen a matek na zaměstnání a na návrat do 

zaměstnání po ukončení mateřských povinností, 
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- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání z roku 1988, která 

obsahuje zákaz diskriminace z důvodu pohlaví s výjimkou situaci, kdy je taková 

diskriminace nezbytná, zabezpečuje rovnost příležitostí  a pomáhá státům 

rozvíjet nediskriminační politiku a legislativu,  

- Úmluva č. 156 o pracovnících s rodinnými povinnostmi z roku 1981, jejíž cílem 

bylo vytvořit stejné podmínky pro a zacházení pro ženy a muže s rodinnými 

povinnostmi a která obsahuje nediskriminační opatření stanovující, že rodinné 

povinnosti nemohou být sami o sobě důvodem ztráty zaměstnání, 

- Úmluva č. 171 o noční práci z roku 1990, která uvádí novou koncepci noční 

práce žen, kdy těhotné ženě je umožněno rozhodnout se, zda bude pracovat 

v noci či nikoliv. 

Kromě toho přijímá MOP též úmluvy určené k ochraně žen v pracovním procesu a 

humanizaci pracovních podmínek a prostředků, mezi které patří například úmluvy 

chránící bezpečnost a ochranu zdraví žen při práci. 

     Na půdě OSN byla vůbec prvním přijatým mezinárodním dokumentem Charta OSN, 

o níž bylo pojednáno výše. Nutno jen dodat, že Charta OSN představuje první 

univerzálně platný dokument ochrany lidských práv a svobod s povinností států 

zabezpečit tato práva a svobody bez diskriminace i pro ženy.  

    10. prosince 1948 byla Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace 

lidských práv, která stanoví povinnost států aplikovat práva a svobody jednotlivců bez 

diskriminace, přičemž pod diskriminační důvody zahrnuje i diskriminaci z důvodu 

pohlaví. I když původní cíl deklarace spočíval spíš ve vytvoření obecného základu 

lidských práv, vytvořil spolu s Chartou OSN potřebný legislativní základ pro rozvoj 

mezinárodně právní úpravy postavení žen, na který navázala Úmluva o politických 

právech žen z roku 1952. Jedná se o první výlučně nediskriminační úmluvu, to 

znamená, že neobsahuje žádná ochranná ustanovení.  

    V roce 1966 byly Valným shromážděním schváleny dva pakty- Pakt o občanských a 

politických právech a Pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech. Oba pakty 

Česká republika ratifikovala a byly publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. 

Významná sociální práva v oblasti zaměstnanosti obsahuje zejména Pakt o 

hospodářských, kulturních a sociálních právech. Jedná se především o tyto práva:                                                  
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      -    rovnost mužů a žen při používání všech hospodářských, kulturních a sociálních     

práv uvedených v Paktu, 

- spravedlivá mzda a stejná odměna za práci stejné hodnoty bez jakéhokoliv 

rozlišování,  

- bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, 

- rovnost příležitostí pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na 

odpovídající úroveň, přičemž nebudou uplatňovaná jiná kritéria než délka 

zaměstnání a schopnosti, 

-  právo pracujících matek na mateřskou dovolenou a odpovídající hmotné 

zabezpečení ze sociálního pojištění. 

    Významnou úlohu v procesu emancipace a zrovnoprávnění žen sehrála Úmluva o 

odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, která zdůrazňuje povinnost států 

odstranit všechny překážky legislativní, administrativní, judiciální a jiné povahy, které 

brání rovnému postavení žen ve společnosti. Deklaruje rovné postavení žen mimo jiné i  

v oblasti pracovněprávní, sociální i zdravotní. V oblasti pracovních podmínek zaručuje 

ženám tyto práva: 

- právo na práci, 

- právo na stejné příležitosti při vstupu do zaměstnání, 

- právo na stejnou odměnu a stejné podmínky, pokud jde o práci stejné hodnoty, 

- právo na sociální zabezpečení, 

- právo na ochranu zdraví a bezpečné pracovní podmínky včetně ochrany 

mateřského poslání ženy, 

- zákaz diskriminace z důvodu sňatku nebo mateřství.  

    Evropská sociální charta přijata Radou Evropy v roku 1961 v Turíně upravuje 

v oblasti zaměstnanosti žen právo pracovnic na zvláštní ochranu při práci v případě 

mateřství a ostatních pracovnic v případech, které to vyžadují. V roce 1988 byl přijat 

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, který doplňuje Chartu o další čtyři body 

a mimo jiné zakotvuje zákaz diskriminace v zaměstnání z důvodu pohlaví. V  roce 1996 

pak byla v Štrasburku přijata Revidovaná Evropská sociální charta7.  

______________________________________________________________________ 
7   ČR ji ratifikovala v roce 1999 a vyhlásila ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 14/2000 

Sb.m.s. 
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Výčet sociálních práv je obdobný jako u Mezinárodního paktu o hospodářských, 

kulturních a sociálních právech.  

    Dalším významným dokumentem přijatým na půdě Rady Evropy je Evropská úmluva 

o ochraně lidských práv a základních svobod přijatá v Římě dne 4.11.1950, která v čl. 

14 upravuje zákaz diskriminace založené na jakémkoliv důvodu. 

 

3. Zaměstnávání žen v dokumentech Evropské unie 

 

    Evropské společenství jako sdružení evropských států sleduje nejen ekonomické cíle, 

nýbrž i cíle v oblasti sociální. Evropská unie přijala množství dokumentů týkajících se 

sociálních práv a zájmů zaměstnaných osob, mezi které patří zejména zlepšení 

pracovních a životních podmínek pracovníků, sociální ochrana, příprava k povolání, 

rovnost žen a mužů, ochrana zdraví a bezpečnost při práci.  

    Všechny tyto práva obsahuje Sociální charta ES přijatá v roce 1989. Uvedená práva 

však nejsou přímo aplikovatelná v členských státech, nýbrž se vyžaduje jejich 

promítnutí do vnitrostátních právních řádů. 

    V prosinci roku 2000 byla na summitu v Nice přijata Charta základních práv EU, 

která se nestala právně závazným aktem, nýbrž představuje „jen“ politický dokument. 

Charta se měla stát součástí Evropské ústavy, ve Smlouvě o ústavě se o ní mluví už jako 

o Listině základních práv EU. Listina základních práv se stala nakonec součástí 

Lisabonské smlouvy8 a skládá se ze sedmi hlav9. Sociální práva jsou koncentrovány 

ve čtvrté hlavě pod názvem „Solidarita“, jedná se zejména o právo na svobodnou volbu 

povolání, zákaz nucených prací, právo na spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, 

právo na ochranu zdraví nebo právo na rodinný a pracovní život.  

    Důležitým dokumentem upravujícím postup EU v oblasti sociální politiky je Bílá 

kniha10: Evropská sociální politika- Cesta vpřed pro Unii, v jejímž rámci je upravena 

______________________________________________________________________ 
8 Podepsána dne 13.prosince 2007, Poslanecká  sněmovna Parlamentu ČR jí schválila dne  

18.2.2009. 
9 Hl.1: Důstojnost, hl.2: Svobody, hl.3: Rovnost, hl.4: Solidarita, hl.5: Práva občanů, hl.6: 

Spravedlnost, hl.7: Obecná ustanovení . 
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i samostatná kapitola věnována zaměstnanosti žen pod názvem „Rovné příležitosti pro 

muže i ženy“. Zaměřuje se zejména na zvýšení pracovních šancí žen a zajištění reálných 

možností, pokud jde o vzdělání, přípravu na povolání a přístup k celoživotnímu 

zvyšování kvalifikace. Vychází z principu rovných příležitostí a pozornost soustředí na 

opatření malých a středních podniků vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek, jako 

například využívání auditorů rovnosti, využívání pružných ukazatelů a zveřejňování 

dosažených výsledků, poskytování praktických rad zaměstnavatelům, přijímání opatření 

na pomoc rodinám… 

Důležitou roli přitom sehrává i solidarita mezi muži a ženami, v rámci které je potřebné, 

aby muži převzali větší odpovědnost za roli pečovatele a tím umožnili ženám vykonávat 

placenou práci a vymanit se z izolace. Na pomoc této solidaritě bylo v roce 1992 přijato 

doporučení Rady o péči o děti. Dokument  propaguje potřebu rovnější dělby rodičovské 

odpovědnosti a zakotvení stejné možnosti otců a matek vybírat si pracovní volno. 

Bílá kniha rovněž podporuje zapojení žen do rozhodování ve všech oblastech života 

společnosti, rovné zacházení a rovné příležitosti nejen na trhu práce, ale v celé 

společnosti. Formálně rovné příležitosti totiž samy o sobě nezabezpečí ženám rovné 

zacházení nebo náležité zastoupení v rozhodovací oblasti, proto je potřebné odstranit 

skryté institucionální a kulturní bariéry, které znemožňují plné uplatnění a realizaci žen 

ve všech oblastech společnosti.    

    Sekundárními předpisy, které upravují pracovní podmínky žen, jsou především 

směrnice. Směrnice zavazují členské státy co do výsledku, kterého má být směrnicí 

dosaženo a ponechávají členským státům volnost při jejich transponování do 

vnitrostátního práva. Významná je směrnice Rady č. 92/85/EHS zavádějící  opatření ke 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných a kojících zaměstnankyň . 

Důležitá je taky směrnice Rady č. 96/34/ES o pracovním volnu, která zakotvuje právo 

na rodičovské volno jako individuální a nepřenosné právo každého rodiče. 

 

____________________________________________________________ 
10   Tzv. White paper, nastiňuje směr, kterým by se měla Komise ubírat a jaké úkoly by měla 

plnit, pro členské státy má pouze doporučující charakter; když jí schválí Rada EU, stane se 

z ní akční plán k řešení dané problematiky. 
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4. Princip rovného zacházení  a zákaz diskriminace 

 

4.1. Pojem diskriminace 

 

    Pokud se zabýváme výkladem zvláštních pracovních podmínek žen, je důležité 

předně zmínit zásadu rovného zacházení v pracovněprávních vztazích bez ohledu na 

pohlaví zaměstnanců.  

    Fyziologické zvláštnosti ženského organismu a jejich úloha ve společnosti si však 

v určitých případech vyžadují odlišné zacházení, které ale nemůžeme považovat za 

diskriminační, právě naopak. Toto odlišné zacházení má ženy motivovat k práci i 

v období těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené a  zabezpečovat jim zvýšenou 

ochranu v období překážek v práci. 

    Za diskriminaci lze obecně považovat jakékoliv rozlišování, vyloučení nebo dávání 

přednosti založené na diskriminačních znacích, jejichž cílem je znemožnit nebo ohrozit 

stejné možnosti zaměstnanců nebo stejné zacházení s nimi v pracovněprávních 

vztazích11. 

    V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Obecně můžeme 

diskriminaci členit na přímou a nepřímou. Definice diskriminace a jejích forem však 

není obsažena v novém zákoníku práce, nýbrž v zákoně o zaměstnanosti. § 4 ZZ uvádí 

následující definice: 

- přímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je, bylo nebo by bylo na základě 

rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou osobou 

zacházeno méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo 

s jinou osobou ve srovnatelné situaci,  

- nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí i 

rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné 

na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. 

Nepřímo diskriminující je tedy jednání zaměstnavatele s diskriminačními účinky ve 

svých důsledcích, to znamená, že zaměstnavatelem uplatňována opatření jsou navenek  

______________________________________________________________________ 
11 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 3.doplněné a přepracované vydání, Praha:C.H.Beck, 

2007, s.163 (autor kapitoly M. Vysokajová). 
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neutrální (tj. nejsou v rozporu s právními předpisy), ale právě v důsledku jejich 

uplatňování dochází ke znevýhodnění určité osoby nebo skupin osob. 

    Jako další členění můžeme uvést diskriminaci de iure a diskriminaci de facto. 

Zatímco diskriminace de iure znamená existenci diskriminace přímo v ustanoveních 

právního systému (např. ustanovení o tom, že žena má dostávat nižší mzdu než muž), 

diskriminace de facto představuje diskriminaci faktickou, působící v praktickém životě 

(např. skutečná praxe, kdy ženy dosahují v zaměstnání nižších příjmů než muži).  

    Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, 

pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.   

 

4.2. Zákaz diskriminace v mezinárodním právu 

 

    Mezinárodní právo se v oblasti odstranění diskriminace snaží zejména o zabezpečení 

rovného přístupu mužů a žen k zaměstnání, změnu tradic a modelu rodiny, ve kterém 

ženy nesly větší odpovědnost za rodinu než muži, spravedlivé rozdělení rodinných 

povinností a stejnou odpovědnost mužů a žen za výchovu dětí a péči o děti. 

    Mezinárodní právo obvykle rozlišuje mezi diskriminací, kterou zakazuje, a mezi 

rozlišováním, které je za určitých okolností povoleno. Za diskriminaci se považuje 

nerespektování zásady rovnosti zacházení, která patří v demokratické společnosti 

k základním požadavkům. 

    Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze dovodit dvojí pojetí 

diskriminace- formální a materiální. Formální pojetí diskriminace znamená existenci 

nerovného právního postavení všech osob, proto by mělo být zakotveno rovné postavení 

všech osob v právní úpravě. Materiální pojetí se zabývá rovným rozdělením práv, 

výhod a povinností ve společnosti. 

    Diskriminace a odstranění všech její forem jsou předmětem velkého množství 

mezinárodních dokumentů. O některých již bylo pojednáno výše (Charta OSN, 

Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace 

žen), z ostatních můžeme uvést Úmluvu MOP o stejné odměně zaměstnaných mužů a 

žen za stejnou práci z roku 1951. Úmluva ukládá členským státům povinnost provádět 

politiku rovných příležitostí a stejného zacházení v zaměstnání s cílem odstranit 

jakoukoliv diskriminaci žen, především pak zajistit stejné odměňování žen a mužů za 
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práci stejné hodnoty. Vyjadřuje tak zcela novou koncepci MOP k pracovnímu statutu 

žen a do značené míry reviduje ochranná opatření předchozích úmluv, sama však 

neobsahuje žádná korektivní nebo ochranná opatření. 

    Úmluva o zákazu diskriminace ve vzdělání, přijata v rámci UNESCO v roce 1961, 

stanoví členským státům povinnost zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny. 

Úmluva neobsahuje korektivní ustanovení, které by odstranilo existující diskriminační 

praktiky ve školství, což kritizovalo hlavně USA. Dalším terčem kritiky se stala 

oddělená školní výchova pro kluky a dívky, kterou Úmluva připouští, což je podle USA 

v rozporu s principem nediskriminace, protože segregované školství vede k opakování 

stereotypů, jež sociálně a ekonomicky znevýhodňují ženy.  

    Na půdě OSN byly přijaté dvě úmluvy k odstranění diskriminačních zvyklostí a 

tradic v právních předpisech a praxi vnitrostátních orgánů v manželských a rodinných 

záležitostech. V roce 1957 to byla Úmluva o státním občanství provdaných žen, 

obsahující rámcovou zásadu, že sňatkem se automaticky nemění státní občanství žen a 

stanovící povinnost členským státům provést vnitrostátní úpravu, která umožní volbu a 

současně i dvojí státní občanství žen provdaných za cizince. Následovala  Úmluva o 

souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavírání sňatku a registraci sňatku z roku 

1962, která stanoví státům povinnosti zajistit ženám svobodu při výběru manžela, 

odstranit sňatky dětí a zasnubování dívek před dosažením věku puberty.   

    Česká republika je stranou všech výše uvedených mezinárodních úmluv určených 

k ochraně práv žen. Jejich vnitrostátní působnost je zajištěna recepcí těchto úmluv do 

vnitrostátního právního řádu České republiky v souladu s čl. 10 Ústavy. Do roku 1989 

však panovala značná svévůle při publikování mnohostranných mezinárodních úmluv, 

zejména úmluv o lidských právech. Zatímco některé byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny, 

o jiných bylo ve Sbírce uvedeno pouze oznámení o jejich závaznosti pro ČSSR bez 

současného vyhlášení jejich textu. Dalším problémem bylo, že pokud byl text úmluvy 

publikován, pak nikoliv v autentickém znění, ale pouze v českém překladu, který 

nemusel vždy odrážet autentické znění závazku. To může být problematické hlavně 

z toho důvodu, že odlišný výklad vystavuje stát riziku odpovědnostního postavení za 

neplnění závazků stanovených příslušnou mezinárodní úmluvou. Závažný problém 

představuje i neinformovanost veřejnosti o obsahu mezinárodních úmluv, když nemá 

k dispozici řádně vyhlášený, ve Sbírce zákonů publikovaný text. Jednotlivec se tak 
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může jen těžko dovolávat práva stanoveného příslušnou úmluvou. ČSSR rovněž 

odmítala přijmout za závazná ustanovení o příslušnosti Mezinárodního soudního dvora 

k řešení sporů stran, plynoucích z výkladu nebo aplikace úmluvy, a vůči relevantním 

ustanovením vznášela výhrady. 

 

4.3. Pojem diskriminace v právu Evropské unie 

 

    Zvláštní důraz je v právu Evropské unie kladen zejména na rovnost zacházení s muži 

a ženami a zákaz diskriminace z důvodu pohlaví. Naplnění tohoto požadavku patří mezi 

základní cíle Evropské unie, proto princip rovného zacházení a zákaz diskriminace 

představují významné místo v legislativě Evropských společenství. Významné v této 

oblasti jsou především následující směrnice: 

- směrnice Rady č. 76/207/EHS, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a 

ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 

v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2002/73/ES, 

- směrnice Rady č. 75/117/EHS, o sladění zákonů členských států týkajících se 

uplatnění zásady stejné odměny pro muže a ženy, která zaručuje zaměstnancům 

právo na stejnou odměnu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a 

předpokládá odstranění všech forem diskriminace podle pohlaví ve vztahu ke 

všem formám a podmínkám odměňování, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES, o zavedení zásady 

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

povolání, která má s účinností od 15.8. 2009 nahradit předešlé dvě směrnice, 

- směrnice Rady č. 2000/43/ES, která zavádí zásadu rovného zacházení s osobami 

bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, 

- směrnice Rady 2000/78/ES, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání, a která má sloužit pro boj s diskriminací na základě 

víry nebo světového názoru, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace 

v zaměstnání a povolání. 

Zákaz diskriminace na základě pohlaví však neplatí bezvýhradně, směrnice o zavedení 

zásady rovného zacházení z roku 1976 vymezuje tři typy výjimek: 
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- výjimky z biologických důvodů spojených s mateřskou úlohou ženy, které 

podporují existenci zvláštních ochranářských opatření pro ženy, 

- výjimky z důvodů týkajících se povahy povolání, resp. povahy přípravy na toto 

povolání, kdy pohlaví zaměstnance představuje tzv. určující faktor (např. výkon 

povolání herce ztvárňujícího mužskou roli), 

- afirmativní (pozitivní) opatření k omezení nebo odstranění podmínek, které 

způsobují nebo napomáhají vzniku diskriminace. 

 

4.3.1. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora 

 

     Evropský soudní dvůr12 představuje významnou instituci provádějící jednak výklad 

zásad a principů obsažených v právních předpisech Společenství, jednak ztělesňuje 

orgán ochrany těchto principů, zajišťuje, aby právní předpisy EU byly vykládány a 

uplatňovány ve všech zemích EU stejně, tj. tak, aby bylo právo stejné pro každého. 

ESD má pravomoc řešit právní spory mezi členskými státy EU, orgány EU, podniky i 

fyzickými osobami. 

   V oblasti zvláštních pracovních podmínek žen existuje poměrně rozsáhlá judikatura, 

ať už se jedná o uplatnění zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, nebo o 

zabezpečení ochrany a vytvoření zvláštních pracovních podmínek pro těhotné ženy a 

ženy krátce po porodu. Zaměřím se proto alespoň na rozhodnutí z mého pohledu 

nejzajímavější . 

    Rozsudek ESD ze dne 26.2.2008 ve věci Sabine Mayr proti Bäckerei und Konditorei 

Gerhard Flöckner OHG13 se týkal otázky rovného zacházení, pokud jde o pracovní 

podmínky, zejména o podmínky upravující propuštění v době těhotenství. 

Skutkový stav lze shrnout následovně: S. Mayr pracovala u Flöckner jako číšnice od 3. 

ledna 2005. Dne 13. března 2005 podstoupila oplodnění in vitro, přičemž už 10. března 

2005 byla její vajíčka oplozena spermiemi jejího partnera, tudíž byla od 8. března do 

13. března 2005 v pracovní neschopnosti. Dne 10. března jí zaměstnavatel telefonicky 

sdělil, že jí dává výpověď ke dni 26. března 2005. Tentýž den informovala S.Mayr 

______________________________________________________________________ 
12    Založen v roce 1952 Smlouvou o založení ESUO, má sídlo v Lucemburku. 
13   Č. C-506/06. 
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zaměstnavatele, že v rámci umělého oplodňování je na 13. března 2005 naplánováno 

přenesení oplodněných vajíček do její dělohy. Sabine Mayr se na zaměstnavateli 

domáhala vyplacení mzdy a poměrné části roční odměny a namítala neplatnost 

výpovědi ze dne 10. března 2005, neboť od 8. března 2005, kdy její vajíčka byla 

oplozena in vitro, požívala ochrany proti propuštění podle národních právních předpisů. 

Flöckner tento požadavek odmítla, neboť v den, kdy zaměstnankyni dala výpověď, 

těhotenství neexistovalo. 

ESD tento případ posoudil podle ustanovení směrnice Rady č. 92/85/EHS ze dne 

19.10.1992, o zavádění opatření pro zlepšení a ochranu zdraví při práci těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Soud 

dovodil, že zákaz výpovědi těhotných zaměstnankyň obsažený v čl. 10 bodě 1 této 

směrnice musí být vykládán tak, že se nevztahuje na zaměstnankyni, která podstoupí 

oplodnění in vitro, jestliže v den, kdy dostala výpověď, byla vajíčka dané 

zaměstnankyně již oplozena spermiemi jejího partnera, takže existovala vajíčka 

oplodněná in vitro, avšak tato vajíčka ještě nebyla přenesena do její dělohy. Současně 

však v soud v souladu se směrnicí Rady č. 76/207/EHS ze dne 9.2.1976, o zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 

odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, dovodil, že 

zaměstnankyně, která je v pokročilém stádiu oplodnění in vitro totiž po odběru 

folikulární tekutiny a před bezprostředním přenesením vajíček oplodněných in vitro do 

její dělohy, je chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele, jestliže se prokáže, že 

výpověď je založena především na skutečnosti, že dotyčná osoba podstoupila uvedenou 

léčbu (čl.2 odst. 1, čl. 5 odst. 1). Soud toto rozhodnutí odůvodnil tím, že propuštění 

zaměstnankyně z důvodu těhotenství se může týkat pouze žen a je tedy přímou 

diskriminací na základě pohlaví14.  

    Oblast rovného zacházení mezi muži a ženami vysvětluje rozsudek ESD ve věci 

Hellmut Marschall vs. Land Nordhein Westfallen15 ze dne 11.listopadu 1997. V daném 

případě soud rozhodoval o předběžné otázce,  týkající se výkladu čl. 2 odst. 1 a 4 

směrnice Rady 76/207/EHS.  

______________________________________________________________________ 
14    Srov. též rozsudky Brown, C-394/96;  Paquai, C-460/06; Mckenna, C-191/03. 
15    Č. C- 409/95.   
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Ze skutkového stavu vyplývá, že H. Marschall pracoval jako řádný učitel ve spolkové 

zemi a jeho plat odpovídá základnímu stupni v třídě A 12. Dne 8. února 1994 podal 

žádost o povýšení do třídy A 13 („vyučující způsobilý pro výuku na prvním stupni 

střední školy“) ve školském zařízení. Bezirksregierung Arnsberg jej však informoval, že 

zamýšlí na toto místo přijmout uchazečku. Hellmut Marschall podal stížnost, kterou 

Bezirksregierung zamítl rozhodnutím ze dne 29. července 1994 z toho důvodu, že 

vybraná uchazečka musí být povýšena s ohledem na sporné ustanovení v národním 

právu, jelikož oba byli podle pracovních posudků stejně kvalifikovaní, a že počet žen 

v třídě A 13 v době oznámení o uprázdnění pracovního místa byl nižší než počet mužů. 

Hellmut Marschall se tedy obrátil ke správnímu soudu v Gelsenkirchen, aby uložil 

spolkové zemi jeho povýšení na dané místo. Poté, co předkládající soud shledal, že H. 

Marschall a vybraná uchazečka mají stejnou kvalifikaci pro dané pracovní místo, 

usoudil, že řešení sporu závisí na slučitelnosti sporného ustanovení s čl. 2 odst. 1 a 4 

směrnice16. 

Z rozhodnutí ESD o této předběžné otázce vyplývá, že článek 2 odst. 1 a 4 směrnice 

Rady 76/207/EHS  nebrání vnitrostátnímu právnímu předpisu, který ukládá povinnost 

v takových oblastech činností veřejné správy, kde jsou na dotyčných pracovních 

místech ženy méně zastoupeny než muži, upřednostnit při postupu v zaměstnání 

v případě stejných kvalifikačních předpokladů u uchazečů opačného pohlaví, pokud jde 

o jejich způsobilost, schopnosti a pracovní výkonnost, ženy, s výjimkou případu, kdy 

nějaký zvláštní důvod svědčí ve prospěch uchazeče, za podmínky, že: 

- zaručuje v každém jednotlivém případě těm uchazečům, kteří mají stejné 

kvalifikační předpoklady jako ženy, že jejich žádosti budou objektivně 

posouzeny s ohledem na všechna kritéria týkající se osob uchazečů a pokud 

vylučuje přednost uchazeček v případě, že jedno nebo více kritérií svědčí   ve 

prospěch uchazeče, a 

______________________________________________________________________ 
16   Čl. 2 odst. 1 zní: „Pro účely následujících ustanovení zásada rovného zacházení znamená 

vyloučení jakékoli diskriminace na základě pohlaví, nebo nepřímo s ohledem zejména na 

manželský nebo rodinný stav.“ 

      Čl. 2 odst. 4 zní: „Touto směrnicí nejsou dotčena opatření k podpoře rovných příležitostí 

pro muže i ženy, zejména odstraňováním stávajících nerovností ovlivňujících příležitosti žen 

v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1.“  



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                             - 19 - 

 

    -     tato kritéria nejsou diskriminační vůči uchazečkám. 

     V případě Sari Kiiski vs. Tampeeren kaupunki17 se ESD v rozsudku ze dne 24. února 

2006 zabýval předběžnou otázkou spočívající v podmínkách poskytnutí a přerušení 

čerpání mateřské dovolené (resp.dovolené na výchovu). 

Sari Kiiski byla učitelkou na gymnázium v Tampere. Dne 3. května 2004 jí ředitel 

gymnázia schválil dovolenou na výchovu, o kterou požádala na období od 11. srpna 

2004 do 4. června 2005, aby mohla pečovat o své dítě narozené v roce 2003. Vzhledem 

k tomu, že znovu otěhotněla, požádala S. Kiiski dne 1. července 2004 o změnu 

rozhodnutí ohledně uvedené dovolené na výchovu v tom smyslu, aby se týkalo pouze 

období od 11. srpna 2004 do 22. prosince 2004. Ředitel gymnázia jí však sdělil, že její 

žádost neuvádí nepředvídatelný a legitimní důvod, který by umožňoval změnu doby 

trvání dovolené na výchovu v souladu s kolektivní smlouvou. Dne 9. srpna 2004 S. 

Kiiski doplnila svou žádost o informaci, že je v pátém týdnu těhotenství a že její 

těhotenství podstatně mění její praktické možnosti pečovat o dítě. Sdělila, že má 

v úmyslu začít opět pracovat od 23. prosince 2004, neboť měla za to, že dovolenou na 

výchovu nelze zrušit úplně. Otec dítěte si hodlal vzít takovou dovolenou na jaře 2005. 

Tato žádost byla zamítnuta rozhodnutím ze dne 19. srpna 2004, v němž se uvádělo, 

odvolávaje se na prováděcí pokyny ke kolektivní smlouvě a na finskou judikaturu, že 

nové těhotenství nepředstavuje legitimní důvod pro změnu doby trvání dovolené na 

výchovu. Otci dítěte nebyla dovolená na výchovu na jaře 2005 poskytnuta, protože 

podle obecné kolektivní smlouvy uzavřené mezi státem a jeho zaměstnanci a smluvními 

zaměstnanci na ni může mít současně nárok pouze jeden rodič. Sari Kiiski tedy uvedla, 

že chce svou dovolenou na výchovu dne 31. ledna 2005 přerušit a od téhož dne čerpat 

mateřskou dovolenou, aby si dovolenou na výchovu mohl vzít její manžel. Ředitel 

gymnázia však dne 10. prosince 2004 tuto novou žádost zamítl s odůvodněním, že 

rozhodnutí zaměstnavatele manžela odmítnout dovolenou na výchovu nepředstavuje 

legitimní důvod ve smyslu kolektivní smlouvy nebo finského práva. Sari Kiiski proto 

podala žalobu k soudu prvního stupně v Tampere proti svému zaměstnavateli 

s odůvodněním, že byla přímo i nepřímo diskriminována na základě pohlaví z důvodu  

______________________________________________________________________ 
17    Č. C-116/06. 
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svého nového těhotenství, když její zaměstnavatel neuznal její nové těhotenství za 

dostatečný důvod a zamítl jakoukoliv změnu doby trvání její dovolené na výchovu, 

čímž jí zabránil v tom, aby znovu začala pracovat, a dokonce i v tom, aby využila 

mateřské dovolené.  

ESD při posouzení této předběžné otázky vycházel z čl. 2 směrnice Rady 76/207/EHS, 

ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, 

který zakazuje jakoukoliv přímou nebo nepřímou diskriminaci na základě pohlaví, 

pokud jde o pracovní podmínky, jakož i z čl. 8 a 11 směrnice Rady 92/85/EHS. 

V souladu s právní úpravou obsaženou v těchto ustanoveních dospěl soud k závěru, že 

vnitrostátní ustanovení týkající se rodičovské dovolené na výchovu, která v rozsahu, 

v němž nezohledňují změny, jež znamená těhotenství pro dotyčnou zaměstnankyni ve 

vymezeném období nejméně čtrnácti týdnů, které předchází porodu a následuje po něm, 

nemohou dotčené ženě  bránit, aby na žádost dosáhla změny doby trvání její rodičovské 

dovolené na výchovu v okamžiku, kdy uplatňuje své právo na mateřskou dovolenou, 

a připravit ji tak o práva spojená s touto mateřskou dovolenou. V opačném případě by 

uvedená vnitrostátní úprava představovala přímou diskriminaci na základě pohlaví, 

jelikož uvedená ustanovení, která vymezují podmínky pracovního poměru, jenž je 

zachován po dobu dovolené na výchovu, se mohou dotknout pouze žen. 

 

4.4. Řešení diskriminace v zákoníku práce 

 

    Rovnoprávné postavení žen a mužů v oblasti pracovního práva má svůj základ na 

ústavní úrovni. Zásada rovnosti na základě pohlaví není v Ústavě ČR výslovně 

vyjádřena, ale je zakotvena v Listině základních práv a svobod, která je součástí 

ústavního pořádku ČR.  

    Čl. 1 LPS, který je považován za základní obecné ustanovení, stanoví, že všichni lidi 

jsou si rovni a mají stejné základní práva a svobody. Rovnost tedy nemůže být omezena 

zákonem, neboť má svůj původ v lidské přirozenosti, která stojí nad člověkem 

vytvořeným právem. 

    Z hlediska zákazu diskriminace je nejvýznamnější čl. 3 odst. 1 LPS, který přiznává 

základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, čímž 
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vyjadřuje univerzálnost základních práv a svobod, zaručuje rovnost všech jedinců a 

stanoví obecný zákaz diskriminace a zvýhodňování . 

    Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na rozdíl 

od předcházejícího zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), který obsahoval podrobnou úpravu rovného zacházení, zákazu diskriminace 

a způsobu, jakým se lze domoct nápravy, upravuje tyto instituty jen v omezeném 

rozsahu. Důvodem je předpoklad přijetí speciálního zákona o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminačního zákona), na který 

nový zákoník práce odkazuje. 

    Princip rovného zacházení v pracovněprávních vztazích znamená, že typově totožné 

případy mají být posuzovány podle stejných zásad a bez rozlišování 

účastníků(zaměstnanců). Odlišně je však nutno posuzovat situaci, kdy je pro odchylnou 

úpravu dán věcný důvod, a proto tato úprava nemůže být považována za diskriminační. 

Zaměstnavatel je podle § 16 ZPr povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci v oblasti pracovních podmínek, odměňování za práci a jiných peněžitých 

plnění a plnění peněžité hodnoty, odborné přípravy a příležitosti dosáhnout funkčního 

nebo jiného postupu v zaměstnání. Tato povinnost zaměstnavatele znamená, že 

zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná 

mzda, plat nebo odměna z dohody bez ohledu na jejich pohlaví. Stejnou prací nebo 

prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při 

stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce18. 

    Rovné zacházení můžeme chápat především jako zákaz diskriminace, který se 

uplatňuje ve všech pracovněprávních vztazích od jejich vzniku až po skončení a 

vztahuje se i na jednání předcházející vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu19. 

Jedná se zejména o obsah přijímacích pohovorů, osobních dotazníků atd. Zaměstnavatel 

v souladu s touto zásadou nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které 

bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem, např.  

______________________________________________________________________ 
18 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 3.doplněné a přepracované vydání, Praha:  C.H.Beck,  

2007, s. 165 (autor kapitoly M. Vysokajová). 
19    Srov. § 13 odst. 2 písm. b) ZPr. 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                             - 22 - 

 

informace týkající se těhotenství, rodinných a majetkových poměrů, sexuální orientace, 

původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, 

příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, a trestněprávní bezúhonnosti. Podle  

ZPr nesmí zaměstnavatel tyto informace získávat ani prostřednictvím třetích osob20. 

Zákon však z tohoto zákazu výslovně  připouští výjimky, pokud jde o informace o: 

- těhotenství, 

- rodinných a majetkových poměrech, 

- trestněprávní bezúhonnosti, 

avšak jen za kumulativního splnění těchto podmínek: 

- je- li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být 

vykonávána, 

- je-li tento požadavek přiměřený, 

nebo: 

- v případech, kdy to stanoví přímo zákoník práce nebo zvláštní právní předpis. 

 Důležitá je skutečná existence věcného důvodu pro sdělení výše uvedené informace, 

v opačném případě by se jednalo o porušení zásady rovného zacházení, a tedy o 

diskriminační zacházení. Věcným důvodem může být práce nebo pracoviště zakázané 

těhotným ženám nebo práce spojená s odpovědností za hodnoty svěřené zaměstnanci 

k vyúčtování, kdy je zaměstnavatel oprávněn ověřit si trestněprávní bezúhonnost 

zaměstnance předložením výpisu z Rejstříku trestů.  

    Zákaz diskriminace obsažený v zákoníku práce platí i pro vnitřní předpisy. Tyto 

vnitřní předpisy, např. pracovní řády, můžou stanovovat na zaměstnance určité 

požadavky nebo kritéria, nesmí však působit diskriminačně.  

    Ustanovení § 279 odst. 1 písm. f) ZPr stanovuje informační povinnost 

zaměstnavatele směrem k zaměstnancům ohledně opatření zabezpečujících rovné 

zacházení se zaměstnanci a zamezení diskriminace. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
20    Srov.  § 316 odst. 4 ZPr. 
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4.4.1. Co není diskriminací 

     

    Důležité je zmínit, že princip zákazu diskriminace nemůže platit absolutně. Jak již 

bylo výše zmíněno, za diskriminaci se nepovažuje takové jednání nebo rozdílné 

zacházení, pokud z povahy pracovních činností nebo ze souvislosti vyplývá, že je pro 

takové zacházení dán věcný důvod, který představuje podstatný a rozhodující 

požadavek, nezbytný pro výkon určité práce. Jedná se například o práce určené svojí 

povahou pro příslušníka určitého pohlaví- mužská filmová či divadelní role, tanečnice 

v baletním souboru, ženský hlas do pěveckého souboru. Další podmínkou upravenou v 

§ 16 odst. 3 ZPr je oprávněnost cíle sledovaného takovou výjimkou a přiměřenost 

požadavku. Je zřejmé, že tyto požadavky se budou posuzovat se zřetelem ke 

konkrétnímu případu a k výkonu konkrétní práce, tudíž není možné určit obecnou 

hranici přiměřenosti požadavku a oprávněnosti cíle.  

    Za diskriminaci se nepovažuje ani přijetí dočasných opatření zaměstnavatele (tzv. 

pozitivních opatření) ve prospěch méně zastoupeného pohlaví. Tyto opatření mají za cíl 

při přijímání fyzických osob do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě 

zaměstnanců a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání 

zabezpečit rovnoměrné zastoupení mužů a žen. K takovému opatření je však potřebný 

důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Kromě 

toho podle zákona nesmí výše uvedený postup zaměstnavatele působit v neprospěch 

zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality zaměstnanců, vůči 

nimž přijatá opatření směřují. 

 

4.4.2. Práva zaměstnance poškozeného diskriminací 

 

    Zaměstnanec, pokud se cítí poškozen tím, že došlo k porušení jeho práv a povinností 

vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo proto, že došlo k diskriminačnímu 

jednání v pracovněprávních vztazích, se může domáhat ochrany. 

    Jak bylo zmíněno výše, zákoník práce tuto problematiku neřeší a odkazuje na úpravu 

v antidiskriminačním zákoně, jehož přijetí se však teprve předpokládá. Určitou úpravu 

v tomto směru obsahuje zákon o zaměstnanosti, podle kterého má zaměstnanec 

následující práva: 
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- domáhat se, aby od porušování bylo upuštěno, 

- domáhat se, aby byly odstraněny následky porušování,  

- právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, jednak povahy morální 

(omluva) nebo jako náhrada nemajetkové újmy v penězích, pokud by výše 

uvedená náprava nebyla postačující a ve značné míře by byla snížena důstojnost 

nebo vážnost zaměstnance na pracovišti21. 

    Nápravu by měl zaměstnanec požadovat nejprve u svého zaměstnavatele. Pokud 

zaměstnavatel nápravu nesjedná nebo sjednaná náprava nebude postačující, může 

zaměstnanec podat stížnost u příslušného inspektorátu práce nebo žalobu k soudu. 

Může se však na soud obrátit přímo. Postavení zaměstnance jako navrhovatele  v řízení 

před soudem je usnadněno tím, že povinnost nést důkazní břemeno je stanovena 

žalovanému, tedy zaměstnavateli, a to z důvodu obtížnosti prokazování tvrzených 

skutečností ohledně porušování zásady rovného zacházení nebo zákazu diskriminace. Je 

tedy povinností zaměstnavatele, aby prokázal, že v uvedené situaci nedošlo 

k diskriminačnímu zacházení, popřípadě k porušení zásady rovného zacházení. U 

zaměstnance postačí, když uvede skutečnosti, z nichž lze dovodit jemu způsobenou 

újmu z důvodu diskriminace. 

 

5. Současná právní úprava zvláštních pracovních podmínek žen 

 

5.1. Postavení žen ve společnosti 

 

    Úloha žen v ekonomickém, politickém a sociálním a kulturním životě společnosti je 

nepochybně velice důležitá. V současnosti tvoří ženy více než třetinu všech pracujících 

na světě. Počet ekonomicky činných žen je vysoký ve všech vyspělých zemích a je 

dlouhodobě příznačný zejména pro země střední a východní Evropy.  

    Česká republika patří k zemím s vysokým počtem ekonomicky činných žen. To je 

možno dokumentovat na skutečnosti, že v posledních letech připadalo na každých 100 

zaměstnavatelů 44 žen. Mezi další země s vysokým počtem zaměstnaných žen patří 

Francie, Itálie, SRN, Rakousko, Rusko, Kanada, USA.  Značná část žen však pracuje na  

______________________________________________________________________ 
21    Srov. § 4 odst. 10 ZZ. 
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zkrácený úvazek, což je typické zejména pro severské státy (Norsko, Švédsko, Finsko, 

Dánsko) nebo Velkou Británii. Naproti tomu v České republice představuje počet žen 

pracujících na kratší úvazek jen asi 9 % zaměstnaných žen. Jedná se zejména o matky 

malých dětí nebo o ženy, které nemohou pracovat na plný úvazek ze zdravotních  

důvodů. Obecně však lze říci, že zaměstnávání žen na kratší úvazek není příliš obvyklé.                                                                                                            

Vysoká zaměstnanost žen je dána nejen potřebami hospodářského rozvoje společnosti, 

ale také subjektivními příčinami, jakými jsou neustálé zvyšování vzdělanosti a 

kvalifikace žen a snaha po uplatnění tohoto vzdělání, snaha o zapojení do politického a 

veřejného života a samozřejmě i snaha o zabezpečení vyšší rodiny druhým příjmem a 

tím pádem o zvýšení životní úrovně rodiny. 

    Ekonomicky a politicky vyspělá společnost si vyžaduje úplnou ekonomickou a 

právní rovnoprávnost žen. K tomu je však potřeba vytvoření vhodných podmínek 

v oblasti ekonomické, politické a právní, především zajištění realizace důležitých 

sociálních práv a rovného postavení žen s muži, pokud jde např. o právo na vzdělání a 

získání kvalifikace, přístup k výkonu povolání a funkcí atd. Rovněž je pro zabezpečení 

rovnoprávnosti žen s muži nezbytné vytvořit ženám v rodině, v práci a ve veřejné 

činnosti v podstatě stejné podmínky, jaké mají muži, a tedy pomoct ženám sladit 

pracovní a rodinný život. 

    Na druhou stranu uskutečnění plné rovnoprávnosti vyžaduje, aby některé pracovní 

podmínky byly pro ženy upraveny diferencovaně. Vyplývá to jednak z jejich fyzických 

dispozic, jednak z důležité úlohy mateřské, kterou ve společnosti plní. Právo ženy na 

zvláštní pracovní podmínky je jedním z nejdůležitějších sociálních práv. 

 

5.2. Pojem zvláštních pracovních podmínek žen 

 

    V důsledku zapojení žen do pracovního procesu vznikají kromě řady pozitivních rysů 

i některé problémy vyplývající především z toho, že ženy plní kromě jiných funkcí i 

funkci mateřskou. Fyziologické zvláštnosti ženského organismu a plnění mateřského 

poslání vyžadují, aby ženám byla v pracovněprávních vztazích poskytována zvýšená 

ochrana. Zde se uplatňuje tzv. ochranná funkce pracovního práva. 

    Zákoník práce upravuje pracovní podmínky žen s ohledem na dva důležité faktory: 
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a)  faktor biologický- fyziologické zvláštnosti ženského organismu činí ženy citlivější 

vůči určitým druhům prací i určitým druhům pracovišť, jde např. o práce, které jsou 

pro ženy fyzicky nepřiměřené, o pracoviště příliš hlučná… 

b)  faktor společenský- na ženách spočívá převážná část péče o děti a domácnost, což 

zatěžuje jejich organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické, a zapojení  do 

pracovního procesu by mohlo být překážkou plnění jejich mateřského poslání atd22. 

Nejvýrazněji se oba tyto faktory projevují u těhotných žen a matek malých dětí. 

Z tohoto důvodu je právní úprava pracovních podmínek provedena diferencovaně, a to 

jednak pro ženy obecně, jednak pro těhotné ženy a matky malých dětí, kterým je 

poskytována zvýšená ochrana v pracovněprávních vztazích. Tato ochrana vyplývá z čl. 

32 odst. 2 LPS, který stanoví, že ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana 

v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. 

    V odborné literatuře můžeme nalézt několik definic zvláštních pracovních podmínek 

žen. M.Bělina a kolektiv autorů pojímá zvláštní pracovní podmínky žen jako soubor 

práv žen a soubor povinností, příp. právem doporučených plnění především 

zaměstnavatelů a státních orgánů, jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních 

úkolů v pracovněprávních vztazích, aniž by to bylo na újmu jejich zdravotnímu stavu a 

plnění dalších společenských funkcí, zejména mateřského poslání23. Z tohoto pojetí 

vychází i M. Kalenská a kolektiv autorů24. 

    Naproti tomu V. Vitásek definuje zvláštní pracovní podmínky žen jako soubor práv a 

povinností, které mají přímou (bezprostřední) souvislost s plněním konkrétních 

pracovních úkolů žen, vyplývajících z těch pracovněprávních vztahů, jejichž objektem 

je výkon práce, a jejichž účelem je umožnit jim plnění těchto pracovních úkolů bez  

újmy na jejich zdraví a na plnění jejich dalších společenských funkcí, spočívajících 

zejména v péči o domácnost a rodinu25.  

______________________________________________________________________ 

22 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 3.doplněné a přepracované vydání, Praha: C.H.Beck, 

2007, s. 335 (autor kapitoly V. Štangová). 
23 Bělina, M. a kol.: cit. op., s. 335 (autor kapitoly V. Štangová). 
24 Kalenská, M. a kol: Československé pracovní právo,1. vydání, Panorama, Praha 1980, s. 

222 (autor kapitoly M. Kalenská). 
25 Vitásek, V.: Pracovní podmínky těhotných žen a matek, 1.vydání, Praha:Orbis, 1973, s. 41. 
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    Někde na rozhraní mezi oběma tábory stojí názory ostatních autorů. Např. M. Galvas 

a kolektiv autorů uvádí zvláštní pracovní podmínky žen jako soubor práv žen a jim 

odpovídajících povinností zaměstnavatelů i některých orgánů, jejichž úkolem je zajistit  

ženám možnost úplného uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu, aniž by to 

bylo na újmu jejich zdraví nebo mateřského poslání26. 

    Na institut zvláštních pracovních podmínek je nutno nahlížet ze dvou pohledů. 

Jednak se jimi rozumí specifické pracovní podmínky, které jsou odlišné od obecných 

pracovních podmínek, a to v zájmu ochrany žen obecně a těhotných žen a matek 

malých dětí. Jejich odlišnost od obecných pracovních podmínek se projevuje v tom, že 

zakotvují vyšší míru ochrany a lepší a výhodnější pracovní podmínky. Vzhledem 

k tomu, že jsou zvláštní pracovní podmínky odvozené od těch obecných, je nutno tyto 

speciální podmínky chápat jako určitý druh, či zvláštní kategorii pracovních podmínek 

obecných. Není tedy možné zkoumat zvláštní pracovní podmínky bez návaznosti na ty 

obecné, neboť bez obecných pracovních podmínek by nebylo možné vytvářet ty 

zvláštní, tudíž je nutno vnímat je společně a rozdílně.  

        Ochranu v pracovněprávních vztazích mohou požívat při péči o totéž dítě oba 

rodiče současně, pokud splňují podmínku péče o dítě do zákonem stanoveného věku. 

Tato úprava je projevem zásady rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích.                  

Zákoník práce upravuje na jedné straně zvláštní pracovní podmínky určitých kategorií 

zaměstnanců v době, kdy tyto zaměstnanci práci vykonávají , na druhé straně obsahuje i 

ochranná ustanovení, která se uplatní v době, kdy tyto zaměstnanci nemohou vykonávat 

práci z důvodů uvedených v zákoně a tudíž představují jakousi záruku, že během této 

doby o svou práci nepřijdou. 

 

5.3. Zákaz určitých prací a převedení na jinou práci 

 

    Ženy mají podle čl. 29 odst.1 LPS právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci. 

Zvláštní péči a ochranu v pracovněprávních vztazích  pro těhotné ženy zakotvuje čl. 32 

odst. 2 LPS. Péčí se zde rozumí nejen právní ochrana, nýbrž i poskytnutí určitého  

______________________________________________________________________ 
26 Galvas, M. a kol.: Pracovní právo, Masarykova univerzita, Brno 2001, s. 381 (autor 

kapitoly I. Píchová). 
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sociálního zázemí ženě z důvodu usnadnění sociální situace v době těhotenství a 

mateřství. 

    Fyziologické odlišnosti ženského organismu a plnění společenských funkcí žen 

nedovolují, aby ženy vykonávaly všechny práce a pracovaly na všech pracovištích 

z důvodu nepříznivého vlivu na jejich zdravotní stav, z důvodu těhotenství a mateřství. 

Rozlišují se práce: 

a) zakázané všem ženám:  

- práce stanovené přímo v § 238 odst. 1 ZPr- práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při 

ražení tunelů a štol (z tohoto zákazu jsou pro některé ženy stanoveny výjimky), 

b) zakázané navíc ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého 

měsíce po porodu:  

- práce, které ohrožují jejich mateřství, 

- práce a pracoviště uvedené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, 

- práce, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé, 

- práce přesčas- týká se těhotných žen a všech žen, které pečují o dítě mladší než 1 

rok.27 

     

    Až do konce roku 2000 mohlo Ministerstvo zdravotnictví stanovit vyhláškou zákaz 

výkonu některých prací nebo práce na některých pracovištích pro všechny ženy. 

Vzhledem k zásadě zakotvené v § 1 odst. 3 ZPr, že zaměstnavatelé jsou povinni 

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, již od 1.1.2001 toto možné není.         

Ustanovení vyhlášky MZ č. 261/1997 Sb. stanovící zákazy prací a pracovišť pro 

všechny ženy se stala obsoletními, tzn. že ženy mohou tyto práce vykonávat a na těchto 

pracovištích pracovat. Všem ženám jsou zakázány pouze práce a pracoviště výslovně 

stanovené v § 150 odst. 1 ZPr. Vyhláška MZ č. 261/1997 byla nahrazena vyhláškou MZ  

č. 228/2003, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázány těhotným ženám, kojícím 

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím. Vyhláška vychází 

zejména ze směrnice Rady ES č. 92/85, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic, pracovnic krátce po porodu nebo kojících 

pracovnic. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
27    Bělina, M. a kol.: cit. op., s. 335 (autor kapitoly V. Štangová).     
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    Do 31.5.1994 byla na území České republiky zakázána noční práce všech žen, 

z tohoto zákazu ovšem existovaly výjimky. Absolutní zákaz noční práce platil pro 

těhotné ženy a ženy pečující o dítě do jednoho roku věku, což mohlo být pojímáno jako 

diskriminace vůči ženám, protože to představovalo významnou překážku 

v zaměstnávání žen. V souladu s koncepcí provedenou v Úmluvě MOP č. 171, o noční 

práci žen, byl novelou zákoníku práce zrušen zákaz noční práce žen28. Současná právní 

úprava umožňuje těhotné ženě rozhodnout se, zda bude pracovat v noci či nikoliv. 

Nutno však poznamenat, že noční práce představuje značnou zátěž pro nastávající 

matku i pro nenarozené dítě, jakož i pro ženu krátce po porodu. Proto je potřeba vzít 

v úvahu, že svobodné rozhodnutí ženy o tom, zda bude pracovat v noci či nikoliv, není 

jen rozhodnutím ženy samotné, nýbrž má vliv i na zdraví jejího dítěte. Je tedy obtížné 

určit, zda je důležitější právo svobodně se rozhodnout nebo zájem na ochraně zdraví. I 

zákonodárce nemá na tento problém jednotný názor, vzhledem k tomu, že u noční práce 

zvítězila svoboda rozhodování a u převedení na jinou práci se dává přednost ochraně 

zdraví.  

    Nabízí se otázka, zda je vytvoření zvláštních pracovních podmínek pro ženy skutečně 

nutné a nezbytné, hlavně pokud jde o stanovení zákazu výkonu některých prací. 

Zákazem prací jsou totiž ženy omezeny ve svém základním právu svobodně si zvolit 

povolání, které budou vykonávat, a to za účelem jednak ochrany jejich zdraví a 

mateřského poslání, tak i z důvodu existence fyzického handicapu vůči mužům. Je 

nesporné, že stanovení zákazu některých prací pro těhotné ženy a matky malých dětí je 

nezbytné, a to z důvodu ochrany života a zdraví nenarozeného dítěte či matky krátce po 

porodu.  

    Problematický však může být zákaz prací v případě, kdy je stanoven pro všechny 

ženy bez rozdílu, tedy i pro ty,  které nejsou těhotné nebo nepečují o malé děti. Takový 

zákaz totiž může být vnímán pro tyto ženy jako diskriminační opatření. Je však potřeba 

si uvědomit, že k zaručení možnosti plného a neomezeného uplatnění pracovního 

potenciálu pro všechny bez rozdílu, je nutné pro určité skupiny zaměstnanců vytvořit  

______________________________________________________________________ 
28    Novela provedená zákonem č. 74/1994 Sb. 
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zvláštní pracovní podmínky, což samozřejmě nemá nic společného s diskriminací či 

nerovnoprávností.  

   Nový zákoník práce obsahuje řadu ustanovení, která stanovují povinnosti 

zaměstnavatelům při zaměstnávání těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň a 

zaměstnanců pečujících o dítě do jednoho roku věku (případně do osmého nebo 

patnáctého roku věku). 

    Pokud zaměstnankyně koná práci těhotným ženám zakázanou a otěhotní, nebo práci, 

která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel podle § 239 

ZPr povinen jí dočasně převést na jinou vhodnou práci. Tuto povinnost má 

zaměstnavatel i vůči zaměstnankyni- matce do konce devátého měsíce po porodu a 

zaměstnankyni, která kojí.  

    Uplatněním institutu převedení na jinou práci mimo rámec pracovní smlouvy se žena 

musí zdržet výkonu dosavadní práce a je nucena k výkonu práce, kterou si svobodně 

nezvolila nebo na které se svobodně se zaměstnavatelem nedohodla, a to z důvodu 

zachování a ochrany zdraví svého či zdraví svého dítěte. Dochází tak ke střetu dvou 

základních práv, a to práva na svobodnou volbu povolání, resp. zákaz nucené práce29 a 

práva na ochranu zdraví, na ochranu těhotných žen v pracovněprávních vztazích, práva 

na zvláštní pracovní podmínky a práva na život a na ochranu lidského života již před 

narozením30. Při konfliktu těchto pro pracovní právo klíčových práv a poměřování 

jejich důležitosti je v tomto případě upřednostněn zájem na životu a zdraví. Je totiž 

zájmem celé společnosti, aby lidé nevykonávali zdraví škodlivé či životu nebezpečné 

práce a aby z dětí vyrostli zdraví a fyzicky i psychicky odolní lidé. Z tohoto důvodu 

nemůže být dána přednost svobodnému rozhodování ženy o svém živote a práci, kterou 

vykonává, jelikož nejedná jen za sebe, ale i za své dítě. 

    Dosahuje-li zaměstnankyně po převedení na jinou práci bez svého zavinění nižšího 

výdělku, náleží jí z prostředků nemocenského pojištění vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství.  Tato obligatorní dávka nemocenského pojištění vyrovnává 

hmotnou újmu vzniklou v důsledku převedení na jinou práci bez zavinění 

zaměstnankyně. Je poskytována těhotným ženám až do nástupu na mateřskou 

______________________________________________________________________    
29    Čl. 9 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 LPS. 

30  Čl. 6 odst. 1, č. 29 odst. 1, čl. 31 a čl. 32 odst. 2 LPS. 
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dovolenou a matkám po návratu z mateřské dovolené až do konce devátého měsíce po 

porodu nebo v době kojení. Nárok na tuto dávku však mají i ženy, které byly převedeny 

na jinou práci ze subjektivních důvodů, tedy ze zdravotních příčin tkvících v jejich 

osobě, pokud vykonávaly práce, které podle lékařského posudku ohrožovaly jejich 

těhotenství.  

    Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu 

zaměstnankyně zjištěného ke dni převedení na jinou práci a průměru jejích 

započitatelných příjmů připadajícího na jeden kalendářní den v jednotlivých 

kalendářních měsících po tomto převedení.   

    Podmínky nároku a výši vyrovnávacího příspěvek v těhotenství a mateřství stanoví  

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění31 v § 42- 44. Denní vyměřovací 

základ se zjišťuje ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci v souvislosti 

s těhotenstvím a mateřstvím. Průměr započitatelných příjmů připadajících na jeden 

kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po převedení zaměstnankyně na 

jinou práci se zjišťuje tak, že její započitatelný příjem v kalendářním měsíci se dělí 

počtem kalendářních dnů v tomto měsíci. Do tohoto počtu dnů se však nezahrnují tyto 

kalendářní dny: 

- trvání pracovní neschopnosti zaměstnankyně nebo karantény nařízené podle 

zvláštních právních předpisů, 

- ošetřování člena (pečování o člena) rodiny,  

- omluvené nepřítomnosti v práci, za kterou zaměstnankyni nenáleží náhrada 

příjmu,  

- neomluvené nepřítomnosti v práci. 

Pokud k převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo ke skončení tohoto převedení 

dojde v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k započitatelnému příjmu za celý tento 

kalendářní měsíc a tento příjem se pak dělí počtem kalendářních dnů v tomto měsíci, 

s výjimkou kalendářních dnů, které se do tohoto počtu kalendářních dnů nezahrnují. 

    Poskytnutím vyrovnávacího příspěvku dochází k naplnění dvou cílů současně. 

Jednak se sleduje zdravý vývoj ženy a dítěte a na druhé straně je zajištěno, že 

______________________________________________________________________ 
31    Zákon nahradil od 1.1.2009 zákon 54/1986 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců. 
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převedením na jinou práci neklesne dosavadní příjem ženy a tudíž není důvod, aby se 

žena tomuto převedení bránila. 

    Převedením na jinou práci se rozumí nejen změna druhu práce, ale i úprava 

pracovních podmínek spočívající zejména: 

- ve snížení normovaného výkonu práce (např. nižší pracovní tempo), 

- ve zproštění výkonu některých pracovních činností z okruhu prací, které žena  

            doposud vykonávala,  

      -   v přeložení na jiné pracovní místo (pracoviště), pokud je dosavadní pracoviště 

zakázáno těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo 

pokud dojíždění na dosavadní pracovní místo (pracoviště) podle lékařského 

posudku ohrožuje těhotenství ženy nebo její zdraví nebo mateřské poslání, 

- ve zproštění výkonu noční práce. 

    Současná právní úprava obsahuje v § 239 odst. 1 ZPr povinnost zaměstnavatele 

vyhovět žádosti těhotné ženy pracující v noci, ženy, která kojí anebo matky do konce 

9.měsíce po porodu o zařazení na denní práci. Obdobná povinnost je stanovena i v § 41 

odst. 1 písm. g) ZPr.  

 

5.4. Práce přesčas a přeložení 

 

    Mezi další opatření, která upravuje zákoník práce a která můžeme zařadit mezi 

zvláštní pracovní podmínky žen, patří absolutní zákaz práce přesčas těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok32. 

Vyvstává otázka, zda je tento zákaz v souladu se zásadou rovných příležitostí. Těhotná  

žena a žena pečující o dítě mladší jeden rok by měla mít možnost zvolit si, jestli chce 

pracovat přesčas nebo ne. V každém případě by jí neměla být práce přesčas nařízena, 

ale zároveň by případné odmítnutí práce přesčas z její strany nemělo negativně ovlivnit 

práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru. 

   Co se týče vysílání na pracovní cestu mimo obvod svého pracoviště nebo bydliště, 

musí těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do osmého 

roku věku s touto pracovní cestou vyslovit svůj souhlas. 

______________________________________________________________________ 
32   Srov. § 241 odst. 3 ZPr.  
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    Přeložení těchto zaměstnanců je možné jen na jejich žádost. Tyto pravidla platí i pro 

osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě do 15. roku 

věku.  

    Zákoník práce zakládá povinnost zaměstnavatele přihlížet při zařazování těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé děti do směn 

k potřebám těchto zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti těhotné 

zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let a 

zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně 

nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 

úpravu týdenní pracovní doby, nebrání- li tomu vážné provozní důvody33.                                                      

    Pracovní poměr na kratší pracovní úvazek požívá stejné ochrany jako pracovní 

poměr na plný úvazek, což však v některých zemích Evropské unie není samozřejmostí. 

To může vést k nepřímé diskriminaci, jelikož právě ženy tvoří většinu osob 

zaměstnaných na částečný úvazek.  

    Ustanovení zákoníku práce zajišťující výše uvedená práva i mužům se však dostávají 

do rozporu se zásadou stejného zacházení zakotvenou v směrnici Rady č. 76/207/EHS, 

která nepřipouští žádné zvýhodnění zaměstnanců a zaměstnankyň vzhledem k jejich 

rodinné situaci. 

 

5.5. Přestávky ke kojení 

 

    Ustanovení § 242 ZPr upravuje přestávky ke kojení určené zaměstnankyním, které 

kojí. Tyto zvláštní přestávky je zaměstnavatel povinen zaměstnankyním poskytnout  

vedle přestávek v práci. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a 

poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.  

    Rovněž je upravena délka přestávek v práci u zaměstnankyň, které pečují o dítě do 

jednoho roku věku. Těmto zaměstnankyním náleží na každé dítě v délce jednoho roku 

jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících, tedy do konce 

patnáctého měsíce věku dítěte jedna půlhodinová přestávka za směnu. Podmínkou  

______________________________________________________________________ 
33   Srov. § 241 odst. 1,2 ZPr. 
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poskytnutí těchto přestávek je, že zaměstnankyně pracuje po stanovenou týdenní 

pracovní dobu.  

    Pracuje-li zaměstnankyně po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby, přísluší jí na každé dítě do konce jednoho roku věku jedna 

půlhodinová přestávka. Dříve byl věk dítěte stanoven na šest měsíců, ale v souladu 

s Evropskou sociální chartou byla zákonem č. 155/2000 Sb. upravena věková hranice 

dítěte na jeden rok.   

 

5.6. Ochrana pracovního poměru 

 

    Kromě speciálních pracovních podmínek výše uvedených zaměstnankyň a 

zaměstnanců upravuje zákoník práce i ochranu proti rozvázání pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele. 

    Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr výpovědí s těhotnou zaměstnankyní 

nebo se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou nebo se zaměstnankyní a 

zaměstnancem čerpajícími rodičovskou dovolenou jen zcela výjimečně, a sice podle § 

54 písm.a) ZPr z důvodů uvedených v § 52 ZPr, tedy v případech, kdy se ruší nebo 

přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část. V těchto situacích dochází k faktické 

nemožnosti přidělovat dále zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy.  Uvedený 

výpovědný důvod ale neplatí v případě, kdy se zaměstnavatel přemísťuje v mezích 

místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy 

vykonávána. 

    Zaměstnavatel ale nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou 

zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnankyní nebo 

zaměstnancem, kteří čerpají rodičovskou dovolenou34. S těmito zaměstnanci však může 

rozvázat pracovní poměr výpovědí, a to z důvodů, pro které by jinak mohl okamžitě 

zrušit pracovní poměr.  Toto pravidlo neplatí u zaměstnankyň na mateřské dovolené a u 

zaměstnanců v době rodičovské dovolené po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou. Pro tyto zaměstnance platí absolutní zákaz okamžitého zrušení 

______________________________________________________________________ 
34   Srov. § 55 ZPr. 
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pracovního poměru, nelze tedy s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí  

z důvodů, pro které je možno okamžitě zrušit pracovní poměr.  

 

6. Překážky v práci 

 

6.1. Pojem překážek v práci 

 

    Obsahem každého pracovněprávního vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti mezi 

účastníky pracovněprávního vztahu. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří 

přidělovat zaměstnanci sjednanou práci a platit mu za vykonanou práci mzdu. Naproti 

tomu povinností zaměstnance je sjednanou práci vykonávat. V průběhu existence 

pracovněprávního vztahu však dochází i k situacím, kdy zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel nemůže plnit svou povinnost vyplývající z pracovního závazku 

v důsledku jistých skutečností, které toto plnění znemožňují nebo značně ztěžují  a které 

označujeme jako překážky v práci. 

    Podstatou překážek v práci je právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění 

základních pracovněprávních povinností. Tuto nemožnost však není možné chápat vždy 

ve smyslu absolutním, tedy jako neschopnost konat dosavadní práci vůbec. Důležitým 

znakem překážek v práci je i skutečnost, že překážky v práci zasahují do pracovní doby, 

čímž brání zaměstnanci v plnění závazku konat práci v pracovní době. 

    Z důvodu četnosti výskytu překážek v práci ve spojení se zvláštní povahou 

pracovního práva (zejména ochranní funkce pracovního práva a alimentační funkce 

mzdy), nebyla nemožnost plnění v rámci pracovního práva řešena zánikem závazku, ale 

byla upravena specificky: 

- v případě trvalé nebo dlouhodobé nemožnosti plnění řešení spočívalo ve změně 

nebo skončení pracovněprávního vztahu, 

- v případě krátkodobé či dočasné nemožnosti plnění byla řešením změna nebo 

dočasná suspenze pracovního závazku. 

        Překážky v práci mohou nastat jak na straně zaměstnavatele, tak na straně 

zaměstnance. Na straně zaměstnance se jedná o ty případy (právní skutečnosti), kdy 

zaměstnanec z důvodů (objektivní i subjektivní povahy) uznaných právními předpisy, 

event. sjednaných (např. v kolektivní smlouvě) nekoná práci, kterou by jinak v daný 
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moment konat měl, a které zakládají určitá práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele, tj. s nimiž právní předpisy spojují stanovené právní důsledky35. 

 

6.2. Druhy překážek v práci 

 

    Překážky v práci můžeme členit podle toho: 

a)  na straně kterého z účastníků nastala právní skutečnost nemožnosti plnění povinnosti       

vyplývající z pracovního závazku- dle tohoto kritéria můžeme vyčlenit: 

- překážky v práci na straně zaměstnavatele, 

- překážky v práci na straně zaměstnance, 

b) zda je s překážkou spojena náhrada mzdy nebo platu či nikoliv- dle tohoto kritéria  

dělíme překážky v práci na:     

- překážky placené, 

- překážky neplacené. 

    Kromě toho můžeme v odborné literatuře nalézt členění různých případů suspenze 

pracovního závazku na suspenze legální a nelegální podle toho, zda je právní úprava  

povoluje nebo zakazuje. Současně existují právní názory, které mezi překážky v práci 

zařazují takové skutečnosti, které jsou překážkám v práci obsahově blízké, avšak 

zákoník práce je jako překážky v práci neupravuje, např. přestávka na jídlo a oddech 

(§88 ZPr), přestávky ke kojení (§242 ZPr), období stávky dle zákona o kolektivním 

vyjednávání. 

    Zákoník práce člení překážky v práci na: 

a) překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191-205 ZPr), mezi které patří: 

- důležité osobní překážky (§191-199 ZPr), 

- překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200-205 ZPr), 

b) překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207-210 ZPr), které dále členíme na: 

- prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 207 ZPr), 

- jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208-210 ZPr),  

    Překážky v práci na straně zaměstnance se dále člení následovně: 

a) důležité osobní překážky (§ 191- 199 ZPr), které můžeme dále členit na: 

____________________________________________________________ 
35 Bělina, M. a kol.: cit. op., s. 287 (autor kapitoly V. Štangová). 
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- důležité osobní překážky upravené v § 191- 198 ZPr, 

- jiné důležité osobní překážky (upravené v § 100 ZPr), 

b) překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200- 205 ZPr), které se dále člení na 

překážky v práci  z důvodu: 

- výkonu veřejné funkce (§201 ZPr), 

- výkonu občanské povinnosti (§ 202 ZPr), 

- jiných úkonů v obecném zájmu (§ 203 ZPr), 

- pracovního volna souvisejícího s brannou povinností (§ 204 ZPr), 

- školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 ZPr). 

     

Důležité osobní překážky v práci můžeme dále rozlišovat: 

- na ty překážky, při nichž zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy nebo platu, ale po dobu 

pracovního volna z titulu těchto překážek jsou zaměstnanci hmotně zajištěni dávkou od 

jiného subjektu, např. dávkou sociálního zabezpečení, 

- na ty překážky, při nichž zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu nebo 

zaměstnanci náleží jen pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. 

    Rovněž je možné tyto překážky členit podle toho, zda je zaměstnavatel povinen 

v takovém případě poskytnout zaměstnanci pracovní volno nebo zda je pouze oprávněn 

toto volno poskytnout. 

    Pokud pojednáváme o zvláštních pracovních podmínkách žen, budou významné 

zejména překážky v práci na straně zaměstnance, speciálně ty důležité osobní překážky, 

mezi které patří mateřská a rodičovská dovolená. 

 

6.3. Mateřská a rodičovská dovolená 

 

     Mateřská a rodičovská dovolená patří mezi důležité osobní překážky v práci, které 

jsou upraveny v § 195-198 ZPr.   

    U těchto překážek v práci sehrávají důležitou úlohu sociální události jako jsou 

těhotenství, porod a mateřství, při kterých je pro ženu důležitá pomoc od společnosti, 

zejména jde o lékařskou péči, zajištění pracovního volna a hmotné zabezpečení během 

tohoto volna. Délka poskytovaného pracovního volna se odvíjí od mnoha faktorů, např. 
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tradice, ekonomické možnosti společnosti, populační vývoj, a tudíž jí každý stát 

stanovuje podle svých možností.  

    Minimální délka mateřské dovolené je stanovena konvencemi MOP č. 102 a 103 

z roku 1957 o minimálních normách sociálních zabezpečení a ochraně mateřství  a činí 

12 týdnů. Ve všech evropských zemích se však v současnosti poskytuje ve větším 

rozsahu. Některé státy poskytují mateřskou dovolenou v jednotné délce na každé 

narozené dítě, jako například Itálie, SRN, Belgie. Jiné státy zase při jejím poskytování 

zohledňují populační aspekt. To je případ Francie, kde je mateřská dovolená při 

narození prvních dvou dětí poskytována v délce 14 týdnů a od třetího dítěte po dobu 26 

týdnů. 

    Rozdíly můžeme najít i v poskytování výše dávky v průběhu mateřské dovolené. 

Zatímco některé státy poskytují dávku ve výši celých 100% výdělku dosahovaného 

před nástupem na mateřskou dovolenou (Nizozemsko, Rakousko, SRN), ve většině 

zemí, včetně ČR, je tato dávka poskytována v určité procentní sazbě z dosavadního 

výdělku (Francie, Belgie, Itálie). Procentní sazba se ve většině evropských zemí 

pohybuje kolem 80%. 

 

6.3.1. Mateřská dovolená 

 

    Podle právní úpravy ČR náleží zaměstnankyni v pokročilém stádiu těhotenství, 

v období porodu a péči o narozené dítě mateřská dovolená. Po dobu trvání této důležité 

osobní překážky v práci je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni pracovní 

volno bez náhrady mzdy. Délka mateřské dovolení činí 28 týdnů, při vícedětném 

porodu (2 a více dětí) je to 37 týdnů. Mateřská dovolená se poskytuje od počátku 

6.týdne před očekávaným dnem porodu, který stanovil lékař, nejdříve však od počátku 

8. týdne před tímto dnem. 

    V případě, že porod nastal dříve, než určil lékař a zaměstnankyně z tohoto důvodu 

vyčerpala před porodem méně než 6 týdnů, náleží jí mateřská dovolená v celém 

rozsahu, tj. po dobu 28, příp. 37 týdnů. Pokud však zaměstnankyně nevyčerpá celých 6 

týdnů před porodem z jiných důvodů, náleží jí mateřská dovolená v délce 22, příp. 31 

týdnů ode dne porodu. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy 
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kratší než  14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne 

porodu36.  

    Žena na mateřské dovolené sice nemá nárok na mzdu, má však nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství, pokud splní podmínky stanovené zákonem č. 88/1968 Sb, o 

prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z 

nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

    Peněžitá pomoc v mateřství je obligatorní dávka nemocenského pojištění a je určena 

ženám, které z důvodu pokročilého těhotenství, porodu a péče o narozené dítě nemohou  

pracovat a proto nepobírají mzdu. Představuje tedy hmotné zabezpečení žen v období 

mateřské dovolené. 

    Podmínkou získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast zaměstnankyně 

na systému nemocenského pojištění. Dále je potřebné, aby v době nástupu na mateřskou 

dovolenou, tj. počátkem šestého týdne před očekávaným nebo skutečným porodem toto 

pojištění trvalo nebo dosud neuplynula ochranná lhůta, která činí šest měsíců po 

skončení zaměstnání, nebo zaměstnankyně dosud pobírá nemocenské ze svého 

dřívějšího zaměstnání. Zaměstnankyně rovněž musí splňovat tzv. čekací dobu, tedy 

musí být účastna nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech  

před porodem. Do doby 270 dnů se započítávají taky dřívější období, v nichž 

zaměstnankyně v posledních dvou letech před porodem: 

- byla účastna nemocenské péče v ozbrojených silách, 

- byla poživatelkou důchodu ze starobního pojištění, 

- byla účastna zabezpečení podle předpisů o zabezpečení družstevních rolníků v 

nemoci a o zabezpečení matky dítěte, nebo nemocenského pojištění osob 

samostatně výdělečně činných, 

- pobírala po zániku pojištění, případně jiného zabezpečení (péče) nemocenské 

nebo peněžitou pomoc v mateřství, 

- byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

    V případě několika zaměstnání se pro nárok na peněžitou pomoc započítává do doby 

270 dnů doba získána v každém zaměstnání jen pro takové zaměstnání. Doba 

z předchozího zaměstnání se započte jen tehdy, není-li v některém 

______________________________________________________________________  
36    Srov. § 195 odst. 5 ZPr. 
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 zaměstnání splněna podmínka 270 dnů účasti na nemocenském pojištění a pokud 

z předchozího zaměstnání nebyla ještě žádná doba započtena do 270 dnů pro nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství. Doba předchozího zaměstnání se připočte k tomu 

zaměstnání, z něhož náleží peněžitá pomoc v mateřství ve vyšší částce. 

     Dávka se poskytuje jen v případě, že těhotenství skončí porodem, přičemž za porod 

se považuje takové ukončení těhotenství, při kterém bylo do matriky narozených 

zapsáno dítě. Z toho plyne, že nárok na dávku nevzniká, pokud těhotenství skončí 

potratem.  

    V případě, že žena nesplňuje podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství,  

uzná lékař ženu práce neschopnou v souvislosti s těhotenstvím a porodem, a to od 

počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu37. Ženě náleží v tomto případě 

při splnění stanovených podmínek nemocenské. 

    Výše peněžité pomoci v mateřství se stanoví stejně jako nemocenské od patnáctého 

kalendářního dne pracovní neschopnosti a denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni 

nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. V případě převedení zaměstnankyně  

na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se denní vyměřovací základ zjišťuje 

ke dni jejího převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější. Pokud u 

zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc 

v mateřství z tohoto zaměstnání v období do čtyř let veku předchozího dítěte, považuje 

se za denní vyměřovací základ vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí 

peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než peněžitý základ zjištěný pro výpočet 

další peněžité pomoci v mateřství. Výše této dávky za kalendářní den pak činí 69% 

denního vyměřovacího základu.  

    K přerušení poskytování peněžité pomoci v mateřství dochází, jestliže bylo dítě 

převzato ze zdravotních důvodů do péče kojeneckého ústavu nebo jiného 

zdravotnického zařízení ústavní péče a zaměstnankyně zatím nastoupila do práce. 

Poskytování dávky opět pokračuje ode dne, kdy zaměstnankyně převzala dítě znovu do 

své péče a přestala proto pracovat. Dávka se poskytuje až do vyčerpání celkového 

nároku, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne jednoho roku věku. Stejně se postupuje i 

v případě, kdy zaměstnankyně nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě 

______________________________________________________________________ 
37 Srov. § 2 odst. 2 vyhl. MPSV č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti 

pro účely sociálního zabezpečení. 
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pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro něž je neschopná práce a dítě 

z tohoto důvodu muselo být převzato do péče kojeneckého nebo jiného zdravotnického 

zařízení anebo jiné osoby. 

    Pokud se však zaměstnankyně přestane o narozené dítě starat nebo o něj nepečuje 

z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předchozím odstavci, peněžitá pomoc 

v mateřství jí za tuto dobu nenáleží. Tato doba se však započítává do celkové doby, po 

kterou by jí dávka jinak náležela. 

    Zákon řeší i případy, kdy se dítě narodilo mrtvé. Peněžitá pomoc v mateřství se tu 

poskytuje po dobu 14 týdnů. Pokud však dítě zemřelo v době, kdy zaměstnankyni již 

peněžitá pomoc v mateřství náleží, poskytne se jí dávka ještě po dobu 14 dnů od úmrtí 

dítěte, ne však déle než do vyčerpání celkového nároku.  

    Zákon č. 88/1968 Sb., v platném znění, umožňuje poskytnout peněžitou pomoc i 

mužům, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Jedná se o osamělé zaměstnance, kteří 

nežijí s družkou, jestliže pečují o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o 

dítě, jehož matka zamřela. Dávka je poskytována od dne převzetí dítěte po dobu, po 

kterou se zaměstnanec o dítě stará, nejdéle však po dobu 22 týdnů, převzal-li 

zaměstnanec 1 dítě, nebo 31 týdnů, převzal-li 2 a víc dětí. 

 Kromě těchto případů náleží dávka i zaměstnanci, který pečuje o dítě, jestliže se jeho 

manželce peněžitá pomoc v mateřství neposkytuje a sama nemůže nebo nesmí podle 

lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění. V tomto 

případě se poskytuje peněžitá pomoc po dobu 22 týdnů, nejdéle však do osmi měsíců 

věku dítěte38. 

    Podmínky vzniku nároku u mužů jsou prakticky shodné jako u žen, tedy účast na 

nemocenském pojištění, splnění čekací doby a ztráta na výdělku. Podmínky pro nárok 

na peněžitou pomoc a způsob jejího stanovení se u zaměstnance posuzují podle stavu ke 

dni převzetí dítěte. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
38    Srov. § 12a zákona č. 88/1968 Sb. 
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6.3.2. Rodičovská dovolená  

 

    Rodičovská dovolená byla do zákoníku práce zavedena novelou provedenou 

zákonem č. 155/2000 Sb. s účinností od 1.1. 2001 a v souladu se směrnicí Rady ES č. 

96/34/EHS, o rodičovském volnu. Směrnice koncipuje rodičovské volno jako 

individuální a nepřenosné právo každého z rodičů, které umožňuje pečovat o dítě 

matce, otci nebo oběma rodičům. Současně směrnice přiznává toto právo i osobám, 

které převzaly dítě do své péče. Na základě toho může rodičovskou dovolenou podle 

zákoníku práce čerpat matka, otec i fyzické osoby, které převzaly dítě do své trvalé 

péče. Můžeme tedy říci, že institut rodičovské dovolené nahradil institut další mateřské 

dovolené. 

    Rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen poskytnout na žádost 

zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří pečují o dítě. Jedná se o omluvené pracovní 

volno bez nároku na náhradu mzdy a o důležitou osobní překážku v práci. Zákoník 

práce nestanoví formu žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené, je možné tak učinit 

ústně nebo písemně, z praktických důvodů a z důvodu právní jistoty je však písemná 

forma vhodnější.  

    Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte do skončení mateřské dovolené a otci 

od narození dítěte, a to v rozsahu, v jakém o ni požádají, nejdéle však do tří let věku 

dítěte. Právní úprava umožňuje čerpání rodičovské dovolené po částech. To znamená,  

že zaměstnankyně nebo zaměstnanec po vyčerpání rodičovské dovolené 

v požadovaném rozsahu, se mohou vrátit do zaměstnání a později znovu o poskytnutí 

této dovolené požádat. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nejdéle však do tří let 

věku dítěte. 

    Po dobu trvání rodičovské dovolené je matce nebo otci dítěte poskytováno hmotné 

zabezpečení ze systému státní sociální podpory. Jedná se o dávku nazvanou rodičovský 

příspěvek a poskytuje se na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů. Rodičovský příspěvek představuje opakující se  

obligatorní dávku, která náleží rodiči do čtyř let věku dítěte, případně do sedmi let, jde-

li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně 

postižené.  
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    Rodičovský příspěvek nahradil v roce 1990 mateřský příspěvek, který byl do českého 

právního řádu zaveden v roce 1969. Mateřský příspěvek byl až na výjimky stanovené 

v zákoně poskytován pouze ženám. Dávka je důležitá na jedné straně proto, že jak 

vyplývá z lékařských a psychologických výzkumů, první roky života dítěte jsou 

rozhodující pro jeho fyzický a psychický vývoj a pro formování jeho charakteru, což 

může nejlépe zajistit dobré rodinné prostředí a péče rodičů, zejména matky. Na druhé 

straně je ekonomická činnost matek malých dětí, především v důsledku časté 

nemocnosti malých dětí, problematická a často působí zaměstnavatelům potíže, což 

může vést až k nechuti zaměstnávat matky malých dětí. 

    Základní podmínku vzniku nároku na rodičovský příspěvek představuje celodenní a 

řádná péče alespoň o jedno dítě ve věku do tří let nebo do sedmi let, jde-li o dítě 

dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Dalším 

předpokladem pro přiznání nároku na rodičovský příspěvek je trvalý pobyt rodiče, který 

o dávku žádá, na území České republiky. 

    Účelem této dávky je zlepšit podmínky rodin pečujících o malé děti a sloužit ke krytí 

nákladů rodiče, který zůstane v domácnosti, aby mohl osobně celodenně pečovat o dítě. 

    V současnosti však zákon o státní sociální podpoře neobsahuje omezení výdělečné 

činnosti rodiče. Od 1.1. 2004 je totiž rodičovský příspěvek poskytován i při jakkoliv 

vysokém příjmu z výdělečné činnosti.  I nadále však musí být splněna podmínka osobní 

celodenní péče o dítě a rodič musí svou výdělečnou činnost přizpůsobit tomuto cíli. 

Tato podmínka se vykládá tak, že jde o péči o dítě v rodině obvyklou, kterou takové 

dítě vyžaduje a která dostatečně zajišťuje jeho psychický a fyzický vývoj. 

     Podmínka osobní celodenní a řádné péče se zkoumá pouze u nejmladšího dítěte 

v rodině, které zakládá nárok na tuto dávku. Tato podmínka se považuje za splněnou, 

pokud je dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti 

předškolního věku, avšak pouze tehdy, jestliže návštěva dítěte v těchto zařízeních 

nepřesáhne určitou dobu stanovenou zákonem. Právní úprava rozlišuje péči o děti, které 

nedosáhly tří let věku a péči o děti, které věku tří let dosáhly. Na základě toho 

rodičovský příspěvek rodiči náleží, jestliže: 

- dítě, které nedosáhlo tří let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné 

obdobné zařízení pro děti nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci 

(zákon připouští výjimky), přičemž návštěvou dítěte v jeslích, mateřské škole 
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nebo jiném obdobném zařízení pro děti za kalendářní den se rozumí každý den, 

kdy dítě v uvedeném zařízení pobývá, bez ohledu na délku pobytu, 

- dítě, které dosáhlo věku tří let, navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku, a tato návštěva v tomtéž kalendářním 

měsíci nepřekročí čtyři hodiny denně nebo pět kalendářních dnů, přičemž 

v případě pěti kalendářních dnů není rozhodující délka pobytu,  

- dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu nebo 

její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady 

zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, 

- dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně 

postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny 

denně a dítě školního věku, které navštěvuje speciální základní školu v rozsahu 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, 

- dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti 

předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a jestliže stupeň 

zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je 

v rozsahu 50% nebo více39. 

 

    Podmínka osobní celodenní péče o dítě je splněna i v případě, kdy je rodičem žák 

nebo student soustavně se připravující na budoucí povolání s výjimkou studentů 

vojenských vysokých škol a studentů škol v zahraničí, pokud nejsou po dobu studia 

výdělečně činní a pokud dítě není umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném 

obdobném zařízení.  

    Nastane-li situace, že dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nebo rodič, 

který příspěvek pobírá, se ocitne ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického 

zařízení déle než tři kalendářní měsíce, rodičovský příspěvek nenáleží od čtvrtého 

kalendářního měsíce trvání této skutečnosti. Výjimku představují případy, kdy rodič o 

dítě umístěné v ústavní péči zdravotnického zařízení osobně celodenně a 

______________________________________________________________________  
39    Srov. § 30b odst. 2 ZoSSP.  
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 řádně pečuje. 

    Pokud rodič v době, kdy je výdělečně činný, fakticky nepečuje o dítě a zajistí péči o  

dítě jinou zletilou osobou, považuje se podmínka osobní celodenní péče za splněnou. 

    Jestliže byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky 

pro jeho přiznání, je povinností rodiče vrátit vyplacenou částku, která mu nenáležela, 

úřadu státní sociální podpory.  

    Zákon o státní sociální podpoře přiznává nárok na rodičovský příspěvek od 1.1.2001 

i odsouzené ženě po dobu, po kterou o dítě pečuje na základě povolení40. Toto povolení 

se vydává na žádost ženy, aby ve výkonu trestu měla dítě u sebe a starala se o něj podle 

zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících 

zákonů41. 

    Rodičovský příspěvek představuje tzv. netestovanou dávku, to znamená, že její 

poskytování není závislé na výši příjmu příjemce dávky. Dávka se poskytuje na základě 

zákona o státní sociální podpoře, který v podstatě převzal právní úpravu zákona č. 

382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, v platném znění. Významná změna však 

spočívá v tom, že došlo k prodloužení doby poskytování rodičovského příspěvku na 

čtyři roky. Je tedy potřebné rozlišovat dobu poskytování rodičovského příspěvku a dobu  

poskytování rodičovské dovolené. Ta se v souladu s § 196 ZPr poskytuje rodiči nejdéle 

do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. V případě, že po ukončení rodičovské dovolené 

bude chtít žena (popř. i muž) o dítě dále celodenně pečovat a pobírat rodičovský 

příspěvek, bude řešení jejího pracovního poměru závislé především na dohodě mezi ní a 

zaměstnavatelem, zda bude ženě poskytnuto pracovní volno bez nároku na náhradu 

mzdy, nebo zda bude pracovní poměr ukončen. 

    Od 1. ledna 2007 byl rodičovský příspěvek stanoven ve výši částky odpovídající 40 

% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky 

předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 

se vycházelo z průměrné mzdy roku 2005 a rodičovský příspěvek  od  1. ledna do 31. 

prosince 2007 činil 7 582 Kč měsíčně. 

    K zásadní koncepční změně právní úpravy rodičovského příspěvku došlo s účinností  

______________________________________________________________________ 
40    Srov. § 54 odst. 4 ZoSSP. 
41    Srov. § 67 zákona č. 169/1999 Sb. 
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od 1.1.2008 zavedením tzv. vícerychlostní struktury čerpání dávky a tomu 

odpovídajících třech výměr stanovených v pevných částkách: 

a) rodičovský příspěvek ve zvýšené výměre- do dvou let věku dítěte- se poskytuje, 

jestliže:  

- rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc ve 

výši nejméně 380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo převzetí dítěte 

zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a 

- rodič zvolil pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře nejpozději do 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě 

zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 

týdnů života, narodily-li se dvě nebo více dětí, 

b) rodičovský příspěvek v základní výměre- do tří let věku dítěte- se poskytuje, jestliže: 

- rodič nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 

nebo o tuto zvýšenou výměru nepožádal, a současně splnil následující 

předpoklady: 

- rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo 

nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo 

převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a 

- rodič zvolil pobírání příspěvku v základní výměře nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek 

dosáhlo 21 měsíců věku, 

c) rodičovský příspěvek ve snížené výměře- do čtyř let věku dítěte- se poskytuje, 

jestliže:  

- rodič nesplnil podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře 

nebo v základní výměře nebo o toto čerpání nepožádal42. 

 

    Výše rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře činí 11400 Kč, v základní výměře 

činí 7600 Kč, a ve snížené výměře je to 3800 Kč. 

    Rodiči dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte nebo dlouhodobě těžce zdravotně 

postiženého dítěte se rodičovský příspěvek poskytuje v základní výměře do sedmi let 

______________________________________________________________________ 
42    Srov. § 30 odst. 1 ZoSSP. 
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věku dítěte ode dne zjištění zdravotního stavu dítěte bez ohledu na dříve zvolenou 

rychlost čerpání. Nárok na dávku nezaniká narozením mladšího dítěte. Pro přiznání 

nároku je potřebné, aby oprávněná osoba podala písemnou žádost úřadu státní sociální 

podpory, jenž o dávce a volbě nároku rozhoduje. Volbu nároku je možno provést jen 

jednou a nelze ji změnit, a to ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy volba 

nároku již byla provedena. 

    V případě, že v kalendářním měsíci vznikl jednomu z rodičů nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti 

s porodem, je rodičovský příspěvek poskytován, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu 

mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami.  

 

6.3.3. Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené  

 

    Zaměstnankyně a zaměstnanec jsou oprávněni čerpat mateřskou a rodičovskou 

dovolenou současně, přičemž jim nepřísluší náhrada mzdy. Zároveň není možné, aby  

při společné péči o dítě matka pobírala peněžitou pomoc v mateřství a otec rodičovský 

příspěvek. Tento souběh je vyloučen předpisy sociálního zabezpečení. Při společné péči  

o totéž dítě náleží rodičovský příspěvek jen jednomu z rodičů, určenému na základě 

dohody rodičů.  

    K přerušení mateřské nebo rodičovské dovolené dochází vždy, když je dítě ze 

zdravotních důvodů umístěno do kojeneckého nebo jiného léčebního ústavu a 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec zatím nastoupí do práce. Nevyčerpaná část dovolené 

se pak poskytuje ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, nejdéle však 

do doby tří let věku dítěte. Rovněž nárok na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 

nenáleží, pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec o dítě nepečují a dítě je z tohoto 

důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavné péče nahrazující péči rodičů, příp. do dočasné 

péče kojeneckého nebo jiného ústavu. I v tomto případě však mateřská dovolená nesmí 

skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. 

    V případě úmrtí dítěte v době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou, poskytuje se mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 

dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle však do doby, kdy by dítě dosáhlo jednoho 

roku věku. 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                             - 48 - 

 

     Ochrana pracovního poměru po dobu mateřské a rodičovské dovolené představuje 

povinnost zaměstnavatele po návratu zaměstnankyně nebo zaměstnance z mateřské 

nebo rodičovské dovolené zařadit je na původní práci a pracoviště. V případě, že tato 

práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen je zařadit na 

jinou práci odpovídající pracovní smlouvě43.  

    V zákoníku práce je řešena i možná kolize dovolené na zotavenou s mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou. V případě, že se v průběhu čerpání dovolené na zotavenou 

vyskytnou překážky v práci uvedené v § 219 ZPr, čerpání dovolené na zotavenou se 

přerušuje a pokračuje až po odpadnutí překážky v práci. Pokud taková překážka přetrvá 

i dobu původně určené pro čerpání dovolené, zaměstnavatel zpravidla stanoví nový 

termín pro  čerpání nevyčerpané části dovolené.  

    Zákoník práce upravuje i povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti zaměstnankyně 

nebo zaměstnance a poskytnout jim dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na  

skončení mateřské dovolené nebo na skončení rodičovské dovolené po dobu, po kterou 

je zaměstnankyně čerpat mateřskou dovolenou 44. 

 

6.3.4. Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte 

 

    Jak již bylo výše zmíněno, mateřská dovolená a rodičovská dovolená se poskytuje i 

fyzickým osobám, které převzali dítě  do své trvalé péče. Tato úprava je projevem 

snahy zrovnoprávnit na jedné straně postavení biologické matky a ženy, která převzala 

dítě do své trvalé péče, a na druhé straně postavení otce dítěte a muže, který převzal dítě 

do své trvalé péče.  

    Uvedená problematika je předmětem řady mezinárodních dokumentů, zákoník práce 

ji upravuje v § 197 odst. 1, který stanoví, že právo na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož 

matka zamřela. Rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se 

považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní 

______________________________________________________________________ 
43    Srov. § 47 ZPr. 
44    Srov. § 217 odst. 5 ZPr. 
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sociální podpory.  

   Zaměstnankyni se poskytuje mateřská dovolená v délce 22, resp. 31 týdnů, při 

převzetí dvou nebo více dětí, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku jednoho 

roku. Za stejných podmínek jako biologická matka má zaměstnankyně nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství.  

    Rodičovská dovolená se poskytuje do tří let věku dítěte. Bylo-li však dítě převzato po 

dosažení věku tří let a nejdéle do věku sedmi let, přísluší rodičům rodičovská dovolená 

do dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku tří let  tak, že by doba 22 

týdnů uplynula po dosažení tří len věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 

22 týdnů ode dne převzetí dítěte. 

    V případě, že převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo dítě, jehož matka 

zemřela, muž, vzniká mu nárok na rodičovskou dovolenou do doby, kdy dítě dosáhne 

tří let věku. Mužům (zaměstnancům), kteří se ocitli v tíživé životní situaci, to znamená 

osamělým zaměstnancům, kteří nežijí s družkou, jestliže pečují o dítě na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu, nebo o dítě, jehož matka zemřela, je možno s souladu se  

zákonem č. 88/1968 Sb., poskytnout peněžitou pomoc. Podmínky poskytnutí této dávky 

byly zmíněny v pojednání o mateřské dovolené. 

    Nárok na peněžitou pomoc, která se poskytuje muži, byl původně omezen podle § 

12a odst. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Sb., a vznikal v zásadě pouze v těch případech, kdy 

žena nemohla o dítě pečovat. Změna nastala od 1.1. 2009 s účinností zákona o 

nemocenském pojištění, který přiznává nárok na peněžitou pomoc muži, který o dítě 

pečuje a  je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, pokud s matkou dítěte uzavřel 

písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě.  Do té doby se však jednalo o nerovnost 

v postavení mužů a žen v nároku na rodičovský příspěvek. Z tohoto důvodu se pro 

účely nároku na rodičovský příspěvek vytvářel fiktivní nárok na peněžitou pomoc pro 

muže. 

    Peněžitá pomoc se však neposkytuje, jestliže zaměstnaným náleží peněžitá pomoc 

v mateřství podle § 11 zákona č. 88/1968 Sb. Z důvodu zrušení § 32 zákona č. 88/1968 

Sb., již nenáleží peněžitá pomoc v mateřství uchazečkám o zaměstnání.  

    Zaměstnanec a zaměstnankyně mají dále nárok, stejně jako biologičtí rodiče, na 

rodičovský příspěvek. Rodičem se tedy rozumí i jiná osoba než matka nebo otec dítěte, 

pokud převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 
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6.3.5. Úprava rodičovské dovolené v jiných evropských zemích 

 

    V současnosti se institut podobný rodičovské dovolené vyskytuje téměř ve všech 

vyspělých evropských státech. Společné znaky rodičovské dovolené poskytované 

v evropských zemích můžeme spatřovat v tom, že :  

      -    je poskytována jak matce, tak i otci dítěte (nebo oběma současně) a představuje     

osobní celodenní péči o dítě, což je důležité pro fyzický a psychický vývoj dítěte 

a pro formování jeho charakteru, 

- matka (příp. otec) po dobu rodičovské dovolené zpravidla nepracují a proto 

nemají nárok na mzdu nebo náhradu mzdy, nebo pracují v omezené míře 

- během čerpání rodičovské dovolené se matce (příp. otci) dítěte poskytuje dávka, 

která se nazývá buď mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek nebo příspěvek 

na výchovu, 

- jednou ze základních podmínek pro poskytnutí rodičovského příspěvku je 

splnění čekací doby, i když v poslední době některé země od této podmínky 

upouštějí a rodičovský příspěvek se poskytuje na základě principu univerzality 

(hlavně skandinávské země), 

- důraz se klade na vyrovnaní zátěže obou rodičů při péči o rodinu a sladění 

pracovního a rodinného života. 

    Rozdíly však existují zejména v podmínkách poskytování a podpůrčí době 

rodičovského příspěvku, které vycházejí z tradic a specifických podmínek každé země. 

    Již v roce 1974 byla ve Švédsku zavedena rodičovská dovolená, kterou mohla čerpat 

jak matka, tak otec dítěte. V současnosti se rodičovská dovolená poskytuje např. 

v SRN, Itálii, Belgii, Francii, Norsku. Můžeme říct, že v některých státech dochází ke 

stírání rozdílů mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, protože je možné čerpat 

rodičovskou dovolenou prakticky již od narození dítěte.  

    Většina států už upustila od podmínky, že matka (příp. otec) v průběhu rodičovské 

dovolené nepracuje a umožňují práci na kratší úvazek. Například v SRN je rodičům 

umožněna práce v rozsahu nejvýše 30 hodin týdně za současného pobírání 

rodičovského příspěvku. SRN představuje tzv. korporativistický model sociálního státu, 

jejímž největším problémem v současnosti je nízká porodnost žen, přesto poskytování 

rodičovského příspěvku nemá propopulační charakter. Rodičovská dovolená je 
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poskytovaná jak matce, tak otci dítěte, v zájmu rozdělení zátěže a posílení role otce 

v péči o rodinu. 

    Taky ve Francii je rodičům pečujícím o dítě umožněna práce na kratší úvazek, ale až 

od druhého roku věku dítěte, přičemž se v takovém případě poskytuje rodičovský 

příspěvek v poloviční výši. Od roku 2004 došlo ke změně a rodičovský příspěvek je 

vyplácen i pro první dítě, když rodič buď přeruší práci nebo pracuje na částečný 

úvazek. Předtím totiž měla úprava rodičovského příspěvku výrazně propopulační 

charakter, neboť se poskytoval až od třetího dítěte. Francie podobně jako SRN 

představuje tzv. korporativistický model sociálního státu a patří mezi státy s největší 

zaměstnaností žen a zároveň, na rozdíl od SRN, s největší fertilitou. Rodičovská 

dovolená se poskytuje do tří let věku dítěte a rodiče na ní můžou nastoupit buď 

současně, nebo jeden po druhém. 

    Odlišnosti můžeme najít i v délce poskytování hmotného zabezpečení během 

rodičovské dovolené. Ve Švédsku je poskytování rodičovské dovolené upraveno velmi 

pružně. Je ponecháno dohodě rodičů, kdo bude o dítě pečovat, případně se rodiče 

mohou v péči o dítě střídat, dovolenou přerušovat a čerpat jí až do doby, kdy dítě 

dosáhne určitého věku, v současnosti až do osmi let věku dítěte. Švédsko je 

reprezentantem sociálně-demokratického modelu sociálního státu, který je založen na 

poskytování relativně vysokých rodinných dávek spíše po kratší dobu. Pro Švédsko je 

charakteristické, že zpomezi  evropských států odvádí největší procento HDP (32,3 %) 

do sociální sféry. Rodičovská dovolená je poskytována v délce 480 dnů, pokud se však 

rozhodnout oba rodiče čerpat rodičovskou dovolenou, má každý z rodičů nárok na 240 

dnů. Od roku 1974 existuje ve Švédsku institut otcovské dovolené, tzv. daddy days, 

původně v rozsahu 10 dní po porodu, v současnosti v rozsahu dva týdny po narození 

dítěte. 

    Obvykle je délka rodičovské dovolené stanovena do tří let věku dítěte. Kromě 

Francie je  tato délka užívána například v Maďarsku. Naproti tomu v SRN je 

poskytována  rodičovská dovolená (nazývá se rodičovské období) v délce 36 měsíců, 

s možností čerpat jeden rok až do osmi let věku dítěte. Rodičovský příspěvek byl však 

v SRN do konce roku 2008 poskytován jen po dobu dvou let. Od 1.1. 2009 dochází k  

zpřísnění právní úpravy a rodičovský příspěvek je poskytovaný jen po dobu 12 měsíců. 
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    Ohledně výše rodičovského příspěvku je důležité, zda se jedná o dávku netestovanou 

(poskytovanou bez ohledu na výši příjmu), jako je tomu například ve Francii, kde je 

dávka stanovena pevnou částkou, nebo zda dochází ke kombinaci obou přístupů, jako  

třeba v SRN, kdy v prvním období pobírání dávky je její výše nezávislá na příjmu 

rodiny a pak se v závislosti na výši příjmu mění.   

    Poněkud odlišný případ představuje Velká Británie, která je reprezentantem 

liberálního modelu sociálního státu. Rodičovská dovolená tady byla zavedena teprve 

v roce 2003, a to bez nároku na dávku. Je poskytována do 5 let věku dítěte, s možností 

čerpání maximálně 4 týdny v roce. 

 

7. Srovnání s předešlou právní úpravou 

 

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nahradil s účinností od 1.1.2007 do té doby 

platný zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., v platném znění) a provedl určité změny i 

v oblasti pracovních podmínek žen. 

    Předně je třeba zmínit, že ZPr1965 obsahoval a řešil i obecné otázky právní úpravy 

(např. právní subjektivitu, právní úkony)  a z tohoto důvodu se pracovní právo 

osamostatnilo od jiných právních odvětví, především od práva občanského a správního, 

tudíž nebylo možné použít ani subsidiárně ustanovení občanského zákoníku na 

pracovněprávní vztahy.  

    Nový zákoník práce byl původně s občanským zákoníkem provázán na principu 

tzv.delegace, to znamená, že ustanovení zákoníku práce výslovně odkazovaly na 

příslušná ustanovení občanského zákoníku, která budou v pracovních vztazích použita. 

    Zásadní koncepční zásah do ZPr přinesl nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 

s účinností od 14.4. 2008, který mimo jiné zrušil § 4 ZPr upravující princip delegace, 

ale ponechal některá ustanovení odkazující na použití konkrétních ustanovení ObčZ. 

Princip delegace byl nahrazen principem subsidiarity, tzn. že v případě, kdy ZPr 

neobsahuje zvláštní úpravu určitého institutu, použije se podpůrně příslušné ustanovení 

ObčZ. 

     Rozdíl můžeme spatřovat i v základním principu, na kterém byly oba zákoníky 

vybudovány. Zatímco ZPr1965 vycházel z principu „co není dovoleno, je zakázáno“, v 
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ZPr platí přesně opačná zásada, a sice „co není zakázáno, je dovoleno“, čímž přináší do 

pracovněprávních vztahů větší liberalizaci a posiluje princip smluvní volnosti stran.  

    V oblasti pracovních podmínek žen spočívá základní rozdíl úpravy v novém 

zákoníku práce oproti předešlé právní úpravě v tom, že nový zákoník práce zařazuje 

mateřskou a rodičovskou dovolenou mezi překážky v práci na straně zaměstnance 

(§191-205). V ZPr1965 byly  v samostatných oddílech upraveny pracovní podmínky 

žen obecně a pracovní podmínky těhotných žen a matek (§ 153-161), v jejichž rámci 

byly upraveny i instituty mateřské a rodičovské dovolené. ZPr upravuje v části desáté  

 (§238-242) pracovní podmínky zaměstnankyň, v jejímž rámci vymezuje i zvláštní 

pracovní podmínky těhotných žen a žen pečujících o děti. 

    Podmínky poskytnutí pracovního volna a hmotného zabezpečení v průběhu mateřské 

a rodičovské dovolené jsou však v zásadě stejné. Původně ale ZPr1965 neznal institut 

rodičovské dovolené, nýbrž užíval termín další mateřská dovolená. Jak již bylo 

zmíněno výše, institut rodičovské dovolené byl do zákoníku práce zařazen teprve 

novelou č.155/2000 Sb., s účinností od 1.1.2001, v souladu se směrnicí Rady č. 

96/34/EHS.  

    Nový zákoník práce na rozdíl od předešlé právní úpravy neupravuje v oblasti 

zvláštních pracovních podmínek žen zřizování hygienických a dalších zařízení pro 

ženy45, nýbrž obsahuje jen obecnou úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Rovněž na rozdíl od starého zákoníku práce neupravuje nepřetržitý odpočinek mezi 

dvěma směnami speciálně pro ženy46, ale řeší tuto problematiku obecně pro všechny 

zaměstnance.     

    Významný rozdíl můžeme spatřovat v tom, že zatímco starý zákoník práce obsahoval 

komplexní řešení zákazu diskriminace, ZPr kromě obecného ustanovení o rovnosti  

zacházení ze všemi zaměstnanci tuto problematiku blíže neupravuje a odkazuje na 

úpravu v antidiskriminačním zákoně, jehož přijetí se však teprve přepokládá. Úpravu 

zákazu diskriminace proto můžeme zatím najít jenom v zákoně o zaměstnanosti47.  

    Naproti tomu některé instituty zůstaly v podstatě beze změny, jako například zákazy 

některých prací, převedení na jinou práci, přeložení, přestávky ke kojení… 

_____________________________________________________________________________ 
45    Srov. § 149 ZPr1965. 
46    Srov. § 90 odst. 2 ZPr1965. 
47    Srov. § 4 ZZ. 
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Závěr 

     

    Otázka právní úpravy zaměstnávání žen je i v současné době předmětem zvýšeného 

zájmu nejen na úrovni vnitrostátní, ale i na půdě evropské a mezinárodní, kde dochází 

k přijímání nových a novelizování starších právních předpisů upravujících pracovní 

podmínky žen, které zabezpečí ženám plné uplatnění ve společnosti a zrovnoprávnění 

s muži. Zároveň dochází zejména na evropské úrovni k organizování různých programů 

za rovnoprávnost žen v pracovních vztazích i ve společnosti. 

    Ohledně postavení žen v pracovněprávních vztazích můžeme konstatovat, že právní 

úprava ČR je v zásadě v souladu s dokumenty MOP, v některých oblastech je dokonce 

pojata až příliš ochranářsky, což by mohlo zaměstnavatele odrazovat od zaměstnávání 

žen, především žen pečujících o malé děti, případně by to mohlo vést i k tomu, že by 

ženy byly přijímány na finančně nebo jinak neatraktivní práce. Nadstandardní ochrana 

žen v pracovněprávních vztazích může být ve svém důsledku chápána jako 

diskriminace, kdy opatření původně směrující k ochraně žen se mohou obrátit v jejich 

neprospěch, hlavně pokud jde o nechuť zaměstnavatelů přijímat je do zaměstnání. 

     Mezi příčiny, které odrazují zaměstnavatelé od zaměstnávání žen, patří v případě 

matek malých dětí i častá nemocnost dětí, která způsobuje absenci zaměstnankyň na 

pracovišti a tím pádem vede k narušování plynulosti pracovního procesu. Z tohoto 

hlediska je možno obavy zaměstnavatelů chápat. 

    V minulosti docházelo v praxi k postupům některých zaměstnavatelů, kteří uzavírali  

s mladými zaměstnankyněmi opakované pracovní poměry na dobu určitou v délce 

několika měsíců a tak neměli problémy se skončením pracovního poměru se ženami, 

které otěhotní nebo se starají o nemocné děti. Zákoník práce omezil maximální 

celkovou dobu trvání na sebe navazujících pracovních poměrů na dobu určitou mezi 

týmiž účastníky na dobu nejvýše dvou let. Současně je možné rozvázat pracovní poměr 

s těhotnou zaměstnankyní jen z důvodů vymezených v § 52 ZPr, tedy v případe, ruší-li 

nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

    Jsem toho názoru, že v budoucnu by měl zákoník práce poskytovat ženám minimální 

záruky v souladu s Listinou a úmluvami MOP, přičemž další pracovní podmínky by 

byly sjednány mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní v pracovní smlouvě nebo 

v rámci kolektivního vyjednávání.  
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    Zvýšená ochrana v pracovněprávních vztazích by však měla být nadále poskytována 

těhotným ženám a matkám malých dětí, které obtížně získávají zaměstnání a jejích 

ekonomická aktivita je problematická nejen pro zaměstnavatele, ale i pro ženu 

samotnou a její dítě. Z různých lékařských a psychologických výzkumů totiž vyplývá, 

že pro harmonický psychický a fyzický vývoj dítěte do tří let věku je nejvhodnější péče 

rodiny, zejména matky. Tato skutečnost vede k tomu, že rodina je odkázána na příjmy 

otce a mnohokrát se dostává do finančních problémů. Tuto nepříznivou sociální situaci 

rodin by měli řešit dávky poskytované ze systému sociálního zabezpečení na pomoc 

mladým rodinám překlenout sociálně tíživé období. 

    Dalším důvodem zvýšené ochrany těhotných žen a matek je zdravotní stav žen a dětí. 

Nevhodné pracoviště, nepříznivé pracovní podmínky pro těhotnou ženu a fyzická a 

psychická zátěž mohou vést k rizikovému těhotenství. Na tuto skutečnost pamatuje 

v zákoníku práce institut převedení na jinou práci. 

    Jako diskutabilní se však jeví úprava zákazu práce přesčas u těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnankyň pečujících o dítě do jednoho roku věku, která může na některé ženy 

působit jako diskriminace a porušení principu rovných příležitostí. Jsem toho názoru, že 

by mělo být ponecháno na rozhodnutí ženy, zda bude pracovat přesčas nebo ne. 

    Jedním z důsledků nechuti zaměstnavatelů zaměstnávat těhotné ženy a matky malých 

dětí může být i pokles porodnosti zaznamenán v posledních letech. Je nutno 

poznamenat, že tento trend je patrný ve většině evropských států. Nepříznivý 

demografický vývoj má dopad na rozvoj celé společnosti, proto je obecně hodnocený 

jako nežádoucí.  

    Otázkou zůstává, zda se zaměstnanci (především ženy), budou dožadovat svých práv, 

pokud se budou cítit diskriminovaní z důvodů obsažených v zákoníku práce. Důležitou 

v této oblasti je činnost úřadů práce, které mají povinnost dohlížet nad dodržováním 

právních předpisů v pracovněprávních vztazích. Za tímto účelem by měly být úřady 

práce vybaveny větším počtem odborných pracovníků s patřičnými pravomocemi, kteří  

pracují tzv. v terénu. Důležitá je i důvěra zaměstnanců v činnost úřadu práce v případě, 

kdy zaměstnanci mají nějaký problém v oblasti pracovněprávních vztahů a chtějí ho 

řešit. V současné době, kdy je poměrně vysoká nezaměstnanost hlavně z důvodu 

hospodářské krize, se však většina zaměstnanců strachuje o své místo a proto neodhalí 

případná protiprávní jednání svého zaměstnavatele. Dalším důvodem tady může být i 
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často obtížné dokazování protiprávného jednání zaměstnavatele, což právní úprava 

vyřešila přenesením důkazního břemene na zaměstnavatele. 

    Do budoucna by bylo vhodné vytvořit pro zaměstnávání žen vhodné právní i 

společensko-politické podmínky a zároveň vytvořit kontrolní mechanismy, které by 

odhalovaly a sankcionovaly zjevné i skryté formy diskriminace žen, ke kterým v praxi 

často dochází. Je však nutno poznamenat, že vytvoření těchto podmínek a stanovení 

mezí ochrany žen tak, aby skutečně působily ochranně a nikoliv diskriminačně, je 

nesmírně obtížné.  
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Seznam použitých zkratek 

 

1. Zkratky právních předpisů 

 

LPS (Listina) vyhlášena ústavním zákonem č. 23/1991 a republikována 

usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního 

pořádku, ve znění zákona č. 162/1998 

ObčZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPr 1965 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění do 31.12.2006 

Úst (Ústava) ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů 

ZoSSP zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZPr zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění  pozdějších 

předpisů 

ZZ zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Ostatní zkratky 

 

ES (Společenství)       Evropské společenství 

ESD                                  Evropský soudní dvůr (Soudní dvůr evropských společenství) 

EU                                    Evropská unie 

HSR                                 Hospodářská a sociální rada 

Charta                             Charta OSN 

Komise                             Evropská komise 

MOP                                Mezinárodní organizace práce 

MPSV                              Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZ                                   Ministerstvo zdravotnictví 

OSN                                 Organizace spojených národů 

Rada                                Rada Evropské Unie 
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Resumé 

Special working conditions of women/ Besondere Arbeitsbedingungen 

der Frauen 

 

    Aufgrund der Berufstätigkeit der Frauen entstehen neben vielen positiven Folgen 

auch einige Probleme, die hauptsächlich aus der Tatsache hervorgehen, dass die Frau  

auch eine wichtige unvertretbare Funktion ausübt- und zwar den Mutterberuf. 

Physiologische Besonderheiten des weiblichen Organismus und die Erfüllung der 

mütterlichen Funktion verlangen einen erhöhten Schutz der Frauen in den 

arbeitsrechtlichen Verhältnissen. Hier wird die so genannte Schutzfunktion des 

Arbeitsrechts geltend gemacht. 

    Besondere Arbeitsbedingungen der Frauen tragen zum Ausgleich der ungünstigen 

Stellung der Frauen während der Berufsausübung bei, die aus natürlichen 

(biologischen) Gründen oder aus deren Stellung in der Gesellschaft hervorgeht. 

    Unter den Arbeitsbedingungen der Frauen verstehen wir einerseits eine Summe von 

Sonderrechten der Frauen, andererseits handelt es sich um eine Gesamtheit von 

Verpflichtungen der Arbeitsgeber. Sie legen damit das Ziel fest, den Frauen im 

Arbeitsverhältnis die vollwertige Integration in den Arbeitsprozess zu ermöglichen und 

deren Gesundheit, bzw. Schwangerschaft und eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder 

ebenfalls zu schützen. Dies hängt damit zusammen, dass die Frau aufgrund ihrer 

Schwangerschaft oder der Ausübung ihren Mutterberuf im Arbeitsverhältnis nicht 

benachteiligt werden kann.  

    Die Frau darf beim Genuss und der Ausübung dieses Rechtes von niemandem 

beschränkt werden. Der Arbeitgeber ist also verpflichtet, ihr Recht wahrzunehmen, und 

in dieses Recht nicht einzugreifen sowie jegliche Handlung zu unterlassen, die die Frau 

daran verhindert, dieses Recht geltend zu machen, z.B. der Arbeitgeber darf ihr keine 

solche Arbeit zuteilen, die von den Frauen nicht ausgeübt werden darf. 

    Zu den besonderen Arbeitsbedingungen der Frauen gehören vor allem das Verbot 

von Ausübung bestimmter Arbeiten, das Verbot der Überzeitarbeit, die Überführung 

der schwangeren Frau auf eine andere Arbeit, die Abordnung der schwangeren Frau, die 

Stillungspausen und die Institute des Mutterschaftsurlaubs und des 

Elternschaftsurlaubs.  
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