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Úvod 

V současné době je možnost slaďování rodinných a pracovních povinností velmi 

aktuálním tématem. Téma diplomové práce jsem vybírala s ohledem na skutečnost, 

že se mě osobně právě tyto problémy budou v nejbližší budoucnosti dotýkat - jako 

vzdělané ženy toužící po naplňující práci stejně jako po rodině a dětech. 

O rodině mluvíme až tehdy, když se ženě a muži, kteří spolu žijí, narodí dítě. 

Rodinu tedy netvoří lidé, kteří spolu pouze žijí v jednom bytě anebo kteří spolu pouze 

vedou společnou domácnost. Rodinu také netvoří ani manželské bezdětné páry, netvoří 

ji ani bezdětné páry žijící spolu ve volném svazku anebo páry žijící spolu mimo 

svá manželství. Rodinu netvoří ani registrovaní partneři stejného pohlaví. Tyto 

skutečnosti však neznamenají, že rodinným životem nemohou spolu žít nesezdané páry, 

kde si jeden nebo druhý do tohoto soužití přivedou své biologické děti.1   

Péče o děti je velmi diskutované téma, a to jak v českém, tak evropském 

kontextu. Ke společenské významnosti otázek spojených s péčí přispívají proměny 

západního modelu sociálního státu, reformy sociálního státu ve střední a východní 

Evropě, procesy utváření společné evropské strategie v sociálně-ekonomických 

a politických otázkách, nízká plodnost v evropských zemích, stárnutí populace 

i rostoucí transnacionální pohyby obyvatelstva.2  

Ve své diplomové práci bych chtěla přiblížit problematiku sladění práce a péče. Nejprve 

čtenáře uvedu do problematiky práce a péče z pohledu Evropské unie a České 

republiky. Poté nastíním direktivu Evropské unie v oblasti rovnosti a nediskriminace a 

také evropskou sociální a rodinnou politiku. V dalších třech kapitolách bych vymezila 

konkrétní nástroje, které řeší problémy, na které narážejí dnešní rodiny.  

Prvním z nich je rodičovská dovolená, která je dnes stále chápána především 

jako „dovolená“ ženy – matky, přestože zákoník práce3 (dále jen „ZP“) umožňuje 

                                                 
1 VESELÁ, Renata a kolektiv. Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy. Praha: 

EUROLEX BOHEMIA, 2003. Kapitola 1, s. 11. 
2 KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008, s. 7. 
3  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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využití tohoto institutu stejně tak otcem od okamžiku narození dítěte. Po úpravě 

rodičovské dovolené se dotknu úpravy rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. 

Dalším nástrojem uvedeným v mé diplomové práci budou předškolní zařízení, 

která zajišťují nefinanční druh podpory rodiny v České republice prostřednictvím 

institucionální denní péče o malé děti, jeslí a mateřských školek. V poslední kapitole 

své práce se budu zabývat pracovněprávní legislativou umožňující slučitelnost 

rodinných a profesních rolí v životě a nastíněním možností harmonizace těchto 

dvou odlišných a přesto pro člověka blízkých světů. 

Cílem mé práce je zmapovat současný stav a problémy sladění zaměstnání 

a péče o rodinu, porovnat situaci v České republice v souvislosti s ostatními evropskými 

státy a seznámit čtenáře s vhodnými opatřeními. 

Za hlavní zdroje své práce považuji odborné literární publikace mapující 

jak českou, tak evropskou úpravu, dále výsledky studií Výzkumného ústavu práce 

a sociálních věcí (dále jen VÚPSV) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

(ÚZIS), zákony účinné k dubnu 2010 zaměřené především na pracovní právo a právo 

sociálního zabezpečení, denní tisk a internetové zdroje. 
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1. Úvod do problematiky sladění práce a péče 

Rodina je základní a nejvýznamnější společenskou jednotkou, jejíž společenský 

význam je nezastupitelný a z tohoto důvodu je pod ochranou státu a chráněna 

zákonem.4 Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) v článku 32 odst. 1 

 stanoví: „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona“.5 

Sladěním rozumíme skloubení rodinného a profesního života tak, aby se rodiče 

nemuseli vzdát ani jedné z těchto oblastí. Harmonizaci práce a rodiny můžeme popsat 

také jako formu konfliktu rolí, kdy tlaky sfér rodiny a práce jsou v některých ohledech 

navzájem neslučitelné.6 

 

1.1. Situace v Evropské unii7 

 Evropská unie uvádí dosažení rovnováhy mezi zaměstnáním a rodinou 

jako jednu z hlavních priorit své sociální politiky. Evropa má jednoznačnou zkušenost – 

skutečná rovnost mezi muži a ženami začíná „doma“ a vede k ní cesta přes stejný podíl 

na zodpovědnosti mužů a žen za péči a starost o děti a rodinu. Je zapotřebí tento soubor 

jevů aktivně řešit, jelikož naše současnost ženy nutí volit mezi kariérou a rodinou. 

Dokud budou ženy nuceny čelit takovémuto rozhodnutí, otázky zda „Založit, 

či nezaložit rodinu“ pro ně budou velmi obtížné.  

Touha založit rodinu, mít děti a manžela je zcela intimní záležitostí každého 

z nás. Politika by však měla nabídnout a zajistit lidem takové podmínky, které vytvoří 

ve společnosti prorodinné klima, se zvláštním ohledem na mladé rodiče. Lepší 

                                                 
4 VESELÁ, Renata a kolektiv. Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy. Praha: 

EUROLEX BOHEMIA, 2003. Kapitola 1, s. 13. 
5 Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem ČNR dne 16. prosince 1992 jako součást 

ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
6 PLASOVÁ, B. „Úvod do politik harmonizace práce a rodiny a veřejná péče o děti“. Kurz SPP457. 

Generové aspekty trhu práce a související politiky. FSS MU. Brno. 2009.  
7 ŠPIDLA, Vladimír. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 1, s. 13-14. 



9 

 

harmonizace mezi pracovním a rodinným životem bezesporu patří v tomto případě 

mezi hlavní podmínky a měla by se stát sociálním imperativem, kterému společnost 

musí podřídit svou sociální politiku. V případě potřeby je nutno tuto politiku změnit 

s cílem zvýšit počet nově narozených dětí a zvýšit počet žen na trhu práce. 

 

1.1.1. Dopad na zaměstnanost8 

Realita je následující: zaměstnanost žen se v zemích EU během posledních let 

zvyšuje. Ženy těží mnohem více než muži z nově vytvářených pracovních příležitostí. 

Z evropského hlediska to byly v roce 2006 celkem 3 miliony nových pracovních míst. 

Nezaměstnanost žen tak klesla na historicky nejnižší úroveň. Rozdíl se podle Eurostatu 

v červnu 2007 oproti nezaměstnanosti mužů pohyboval na úrovni jen 1,7 % 

(nezaměstnanost mužů byla 6,1 % a nezaměstnanost žen 7,8 %). Dalším důležitým 

ukazatelem je míra zaměstnanosti. V prosinci 2006 dosáhla u ženské populace 57 %, 

což je číslo představující historické maximum. Muži přesto dosáhli o 15 % více, tedy 

72% zaměstnanost ve stejném období. Podobný nepoměr lze najít ve statistikách 

uvádějící platové ohodnocení, postavení v hierarchii firem a institucí, včetně politické 

reprezentace – například v Parlamentu ČR je poměr mužů a žen 4:1. Neúměrné 

zastoupení mužů a žen ve špičkovém managementu je nižší, 2:1. Nadto ženy na trhu 

práce výrazně převažují v sektorech s nižšími až nejnižšími platy a 33 % z nich 

je zaměstnáno na částečný úvazek, mužů jen 10 %. Za zmínku po tomto srovnání stojí, 

že 60 % osob absolvující některý z vyšších stupňů vzdělávání tvoří dnes právě ženy. 

Dostáváme se k jednoznačnému závěru: Podstatná změna v postavení žen na evropském 

trhu práce směrem k rovnosti vůči mužům nás teprve čeká. 

Řešení výše uvedeného problému leží na několika oblastech, které se navzájem 

prolínají. Za prvé je zde otázka pracovního úvazku. Ženy dávají přednost flexibilním 

formám zaměstnání: pružné pracovní době, zkrácenému nebo částečnému úvazku, práci 

na dálku, z domova. Dalším neméně důležitým ukazatelem je dostupnost a kvalita 

                                                 
8 ŠPIDLA, Vladimír. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 1, s. 14-20.  
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pečovatelských služeb a zařízení péče o děti. V tomto měřítku řada členských zemí 

zaostává daleko za potřebami svých obyvatel, Českou republiku nevyjímaje. Velmi 

častou překážkou pro zaměstnané rodiče jsou chybějící finančně i místně dostupné 

kvalitní péče o děti. Tento nedostatek má bezprostřední vliv právě na ženy, 

protože zejména na ně péče o děti dopadá. Právě tam, kde je možnost využití 

pečovatelských služeb a zařízení omezená, jsou ženy nuceny pracovní úvazek zkrátit 

nebo zcela opustit trh práce.  

Opět se dostáváme k oné rovnováze mezi profesním a rodinným životem. 

Teprve až s touto rovnováhou mohou ženy získat možnost se skutečně svobodně 

rozhodovat a uplatnit na trhu práce. Bez ní nadále zůstávají vystaveny diskriminaci.  

V posledních letech Evropská unie nastolila tuto problematiku jako klíčovou 

prioritu. Mezi hlavní důvody můžeme začlenit demografický vývoj populace, nárůst 

podílu žen na trhu práce a proměňující se model rodiny. Dnes jsou muži i ženy 

rovnocennými partnery, kteří mají stejné příležitosti uplatnit se na trhu práce. Valná část 

společnosti však stále vychází z tradičního pojetí rodiny, kde muž plní roli živitele 

rodiny a žena se doma stará o rodinu a děti. Důsledkem jsou problémy žen, které jsou 

aktivní na trhu práce, udržet v rovnováze starost o rodinu a chození do práce.  

Nejpodstatnější problém tkví v tom, že v mnoha evropských zemích stále ještě 

panuje tradiční kultura, která vnímá ženu především jako někoho, kdo má „povinnost“ 

být doma a pečovat o rodinný krb a tím je jí bráněno uplatnit se na trhu práce. 

Ze statistik vyplývá, že muži oproti ženám stráví navíc minimálně hodinu denně 

v práci nebo při studiu, zatímco ženy věnují nejméně jednu hodinu navíc právě domácí 

prací. Ženy tráví v průměru nejméně dvakrát více času s dětmi než otcové (týdně 41 

hodin, muži 21 hodin). V případě malého dítěte se čas strávený s ním u ženy odhaduje 

na 5,5 až 7,5 hodin denně. Ženám zůstává role hlavních pečovatelek o děti a z toho 

důvodu je mnohem více postihuje napětí, které je vytvářeno úsilím zkombinovat 

pracovní a rodinné povinnosti. 

Statistiky dále ukazují přímou souvislost mezi uplatněním na trhu práce 

a rodičovstvím. Na ženy ve věku 20-49 let má však na rozdíl od mužů negativní dopad. 
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Zaměstnanost mužů s dětmi stoupá, zatímco u žen klesá. Dostupné údaje (z roku 2005) 

dále prokazují, jakým způsobem si ženy a muži organizují svůj pracovní den. Celé 

dvě třetiny svých každodenních prací vykonávají ženy bezplatně, zatímco muži 

provádějí převážně placenou práci. Důsledkem je vyšší počet odpracovaných hodin 

na straně žen, z čehož také vyplývá, že ženy mají méně volného času než muži. V rámci 

EU tak u žen mezi 20 a 49 lety, které mají děti, dochází k propadu v zaměstnanosti (61 

%). Ve srovnání s bezdětnými ženami stejného věku (76 %) tento rozdíl činí 15 %. U 

mužů stejné věkové kategorie dochází k nárůstu o 6 % - bezdětní muži jsou zaměstnáni 

v 85,6 %, s dětmi 91,6 %. Průměrný počet opracovaných hodin je v případě žen s dětmi 

31,4 hodin týdně a u bezdětných žen 34,9 hodin. Muži s dětmi pracují průměrně 42,7 

hodin týdně a muži bez dětí 41,5 hodin, což je paradoxem.  

Z výše uvedeného vyplývá, že dosahování harmonizace práce a péče můžeme 

zařadit jednoznačně mezi základní práva žen. Tato rovnováha je dnes úkolem, 

který dnes stojí před celou naší společností. Pokud se chceme pokusit o jeho řešení, 

musíme si ujasnit příčiny těchto rozdílů. K nejdůležitějším patří vžité role žen a mužů, 

vztahy uvnitř rodiny a navenek, stav rodinné a sociální politiky a také sociální a kulturní 

kontext. V rodinných či partnerských vztazích se rovnováha mezi profesním 

a pracovním životem stává podstatným problémem pro oba z partnerů, manželů. 

Proto by podíl každého z nich na tomto úsilí měl být rovnocenný. Snaha vyžaduje 

změnu v naší mentalitě a posun ve společnosti a bez účasti muže je vytváření rovnováhy 

pro ženu dalekosáhle těžší.  

Otcové by se měli snažit v rámci rodiny převzít mnohem aktivnější roli. Velká 

část mužů dnes touží být přítomno u porodu, aby se ženou sdíleli nejkrásnější okamžiky 

narození dítěte, jenže toto nestačí. Narození dítěte by se totiž pro ženu nemělo stát 

nevýhodou. Realita je však mnohdy jiná, především z hlediska uplatnění ženy na trhu 

práce. V porovnání s muži ženy ztrácejí v nejproduktivnějším věku s každým dítětem 

nejméně 2 roky. Tento „deficit“ už bohužel nejsou schopny do konce své kariéry 

vyrovnat. 
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1.2. Situace v České republice 

V dnešní moderní společnosti s postupným otevřením trhu práce ženám 

se zvýšily snahy žen o rovnocenné profesní a společenské uplatnění a na druhou stranu 

orientace na materiální blahobyt zase předpokládá plné zapojení práceschopných členů 

rodiny na trhu práce, v profesi, která vynáší. Tyto změny působí na hierarchii 

dosavadního hodnotového žebříčku a mění jej. Hodnota rodiny se dostala do rozporu 

s jinými důležitými otázkami – v současné době mají lidé stále vyšší a vyšší požadavky 

ve smyslu využití všech příležitostí, které jim život a svět nabízí – a dominantní 

postavení rodiny v životních plánech lidí postupně slábne. Stále nové a nové změny 

pracovního trhu totiž kladou rostoucí požadavky nejen na pracovní výkon v zaměstnání, 

ale stejně tak na schopnosti lidí přizpůsobit se změnám ve vykonávaných činnostech, 

v kvalifikačních požadavcích, v pracovním režimu a dalších podmínkách práce. 

S těmito změnami přirozeně stoupá i nejistota konkrétního pracovního místa. Z tohoto 

důvodu rodina s dětmi na jednu stranu znamenají nenahraditelný emocionální přínos, 

na druhou stranu činí dosažení jiných cílů rodičů složitější. Pro valnou část rodin 

(a uvnitř nich především pro ženy) děti znamenají zvýšenou nejistotu a riziko ve vztahu 

k jejich zaměstnatelnosti. S vývojem vztahů v oblasti rodiny a práce souvisí také změna 

v uspořádání rolí v rodině a i celkových generových vztahů ve společnosti. Zvládnout 

všechny tyto změny leží na bedrech rodiny samotné, ale je i předmětem intervence 

veřejných politik. 

Práce a rodina jsou dvě základní oblasti lidského života, na něž se upírají životní 

perspektivy většiny lidí. Realizace těchto snah je u jednotlivce výsledkem 

spolupůsobení osobních vlastností jako například angažovanost v dosahování 

vytýčených cílů, trvalost nebo vývoj osobních preferencí na straně jedné a působení 

vnějších společenských, ekonomických, politických, kulturních a historických okolností 

na straně druhé. 

Rodina si však trvale udržuje svoji specifickou emocionální a zabezpečovací 

funkci či roli udržování kulturní návaznosti rodu, které jsou do jisté míry nezastupitelné. 

Školské instituce převzaly z větší části funkci vzdělávání a výchovy, což je s výjimkou 

péče o nejmenší děti obecně přijímáno. Aktuálním problémem je otázka zastupitelnosti 

rodiny, například jde-li o péči o nejmenší děti. Požadavky slaďování rodiny 
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a zaměstnání zde kolidují s požadavky formulovanými pediatry a vývojovými 

psychology na výchovu dětí, ale také zájmy žen a mužů a dětí. Zásah instituce 

do rodinného života je sám o sobě zdrojem nesrovnalostí.  

Vzájemný vztah rodiny a profese se u jedince v průběhu života mění. Život 

dnešního člověka se odehrává do značné míry pod tlakem institucí, ale na druhé straně 

vyšší svobodomyslnost, vzdělanost a jiné životní cíle mu brání se podřizovat.9  

Životní cyklus se v době modernizace mění především v souvislosti s procesem 

individualizace, změnami generových rolí a rostoucí orientací na výkon a vzdělání. 

Oproti minulosti je životní cyklus předznamenán mnohem více ekonomickými 

podmínkami, zatímco demografické události se jeví jako odvozené, závislé na kariéře. 

Důsledkem je zvyšování věku pro vstup do manželství, rození dětí nebo i nechtěnou 

bezdětností. Stále však ještě existují jedinci, kteří žijí tradičním životním stylem 

a rodičovství podřizují ostatní sféry svého života. Životní dráhy žen-matek se oproti 

tradičnímu pojetí platícímu hlavně pro muže mění z důvodu jejich odlišného postavení 

na pracovním trhu, které je podmíněno jejich rodinným postavením a mateřskou rolí. 

Rozdílné vnímání role otce a matky způsobuje nerovnost rozdělení rolí mezi partnery 

ve sféře soukromé a následně ve sféře práce. Profesní dráhu dnešních žen lze popsat 

následovně: 10 

• vzdělávání (odborná příprava), 

• první fáze placeného zaměstnání, 

• fáze věnovaná rodině a domácnosti (případně paralelně se zaměstnáním na zkrácený 

pracovní úvazek), 

• (možná) druhá fáze placeného zaměstnání (případně obnovování kvalifikace, práce 

na zkrácený úvazek, dočasné práce), 

                                                 
9SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 9-10, 21-33. 
10SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 9-10, 21-33. 
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• (možná) fáze pečovatelská, tzn. období, kdy péči vyžadují starší členové rodiny 

(případně paralelně s prací na zkrácený pracovní úvazek), 

• fáze důchodu. 

Životní dráha žen zůstává komplikovanější, ale trendy globálních změn11 se 

týkají obou pohlaví: 

1. Prodlužování fáze prvotního vzdělávání z důvodu celkového zvyšování vzdělanosti 

pro lepší kvalifikaci o konkurenceschopnost na trhu práce. 

• prodlužování profesní přípravy zvyšuje věk kariérního startu a snižuje ekonomickou 

aktivitu nejmladších věkových skupin 

2. Zvyšující se angažovanost v celoživotním vzdělávání týkající se jistých sociálních 

skupin jak u žen, tak u mužů. 

• ve vzdělávání dospělých ČR zaostává za zeměmi střední i západní Evropy 

3. Zvyšování ekonomické aktivity obecně. 

• zatímco v zemích EU ekonomická aktivita obyvatelstva celkově stoupá, v ČR 

dlouhodobě mírně klesá a to obzvláště v mladších věkových skupinách 

4. Nárůst nezaměstnanosti. 

• v ČR oproti jiným zemím hrají výraznější roli regionální odlišnosti. 

5. Zavádění flexibilních forem práce, zkrácené pracovní úvazky. 

• práce na zkrácený pracovní úvazek je v ČR stále méně časté než ve většině evropských 

zemí 

6. Zvyšování důchodového věku – aktuálně plynulé pokračování v postupném zvyšování 

důchodového věku s cílem jednotné hranice 65 let. 

                                                 
11SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 9-10, 21-33. 
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Každý, kdo mluví o rodině, musí mluvit o práci a o penězích a kdo mluví o manželství, 

musí mluvit o vzdělání, povolání, mobilitě, a to znamená o nerovném rozdělení 

při mezitím už (ve velké míře) rovných předpokladech daných vzděláním.12 

Vzdělání usměrňuje životní cíle, je indikátorem jiných statusových 

charakteristik, především profesních. Jeho základní vlivy lze popsat tak, že lidé 

s vyšším vzděláním začínají svou kariéru později, jsou v ní ale méně ohrožování 

nezaměstnaností a operativněji reagují na požadavky trhu práce, krátkodoběji přerušují 

pracovní kariéru z rodinných důvodů, snadněji hledají formy slaďování rodiny 

a zaměstnání a později odcházejí do důchodu.13 

Dalším důležitým faktorem je gender. Gender představuje sociální rozdíly 

mezi muži a ženami měnící se v prostoru a čase, je ovlivněn kulturou, historií a značí 

rozdílné očekávání, chápání a postoje mužů a žen.14  

Volba žen v oblasti práce a péče v klíčových bodech její životní dráhy 

jsou náročnější, především v případě rozhodování mezi kariérou a mateřstvím. Je to část 

života, kdy se v míře zaměstnanosti žen projevují vzdělanostní a socioprofesní rozdíly, 

jelikož vzdělanější ženy méně ochotně a na kratší dobu přerušují profesní dráhu. Ženy 

mají vždy na prvním místě svých hodnot na zřeteli potřeby a zájmy rodiny 

a to nezávisle na tom, v jaké jsou fázi rodinného cyklu. Pohled mužů postrádá tuto 

jasnou preferenci, přestože i v jejich hodnotovém žebříčku zaujímá rodinný život vyšší 

místo než zaměstnání.15 

Pro přehlednost níže uvádím 2 grafy znázorňující preference řešení rodinných 

a pracovních povinností z hlediska žen a mužů v kategoriích svobodní, mladé rodiny, 

rodiny se školními dětmi a rodiny po odchodu dětí s možnými odpověďmi: přednost 

rodině, přednost práci, obojí stejně.  

                                                 
12 BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON, 2004, s. 161.  
13 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 34. 
14 Wikipedie, otevřená encyklopedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Gender  
15 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 34 a 52. 
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Graf znázorňuje odpovědi na otázku „Jaký způsob řešení preferujete při 

skloubení rodinných a pracovních povinností?“.16  

 

Graf č. 1 Preference řešení rodinných a pracovních povinností – ženy (%) 
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 Zdroj: STEM, VÚPSV, MU Brno, empirické sondy 2006. 

   

Graf č. 2 Preference řešení rodinných a pracovních povinností – muži (%) 
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 Zdroj: STEM, VÚPSV, MU Brno, empirické sondy 2006. 

                                                 
16 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 53. 
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Z grafů jasně vyplývá, že ženy dávají přednost rodině v daleko větší míře 

než muži, kteří preferují možnost „obojí stejně“. 

Jak rodina, tak práce jsou cennými statky, jejichž dosažení v souladu 

s preferencemi rodin je žádoucí nejen v zájmu blahobytu rodin, ale zejména 

pro celospolečenské možnosti udržet přiměřenou míru ochrany rodin v oblasti 

tradičních i nových sociálních rizik a současně i rovnováhu veřejných rozpočtů. 

Tyto problémy jsou výzvou pro sociální politiku, poskytnout rodinám lepší možnosti 

svobodné volby v otázce vstupu na trh práce a v poskytování péče o děti, a to způsobem 

a za účasti obou partnerů v takovém rozsahu, jež si chtějí zvolit.17  

 

 1.2.1. Dopad na zaměstnanost 

České ženy ve věku 25-40 let, tj. doba, kdy nejčastěji pečují o dítě, jsou 

v porovnání s muži vystaveny výrazně vyššímu riziku nezaměstnanosti. Vedle toho jsou 

především mladé ženy s dětmi často odmítány zaměstnavateli, protože se u nich 

automaticky bez ohledu na jejich reálné schopnosti očekává konflikt rodinných 

a pracovních rolí. Taktéž rozdíly na úrovni mezd jsou nejvyšší ve věku, kdy žena 

nejčastěji pečuje o malé dítě. Zvyšuje se tak riziko chudoby v rodinách s dětmi 

a zároveň je negativně ovlivňována úroveň porodnosti. Výzkumníci se proto kloní 

k názoru, že pokud chce stát podporovat zvyšování porodnosti, je nutné uvolnit ženy 

z tlaku pečovatelských povinností vyplývajících z rodinných závazků a zrovnoprávnit 

je s muži v přístupu na pracovní trh.18  

                                                 
17 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 69. 
18 HAMPLOVÁ, Dana. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav 

AV ČR, 2007, s. 101.  
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1.2.2. Studie VÚPSV 

Ze studie VÚPSV „Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání 

rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku„19 uskutečněné v roce 2006 

vyplývají níže uvedené současné podmínky pro harmonizaci rodinného a profesního 

života. 

• Snaha sladit rodinné a profesní aspirace se uskutečňuje v prostředí, které je z podstaty 

jevů staví do „protikladu“, např. flexibilita či výkonnost požadovaná ve sféře práce 

odporuje potřebám účasti na životě rodiny s malými dětmi, motivace k vyšší 

zaměstnanosti práceschopného obyvatelstva nemotivuje v oblasti zabezpečení rodiny. 

• ČR patří mezi evropskými zeměmi ke konzervativnějším v dobrém i méně dobrém slova 

smyslu, což se projevuje např. v hodnotě rodiny a rodičovství, v dělbě práce 

mezi partnery, v přístupu ke genderovým otázkám, v zájmu o flexibilní a netradiční 

pracovní režimy, ale také celoživotní vzdělávání. 

• Harmonizace rodiny a zaměstnání je chápána hlavně jako soukromý problém 

a do značné míry jako především ženský problém. 

• Genderové stereotypy přežívají v postojích politiků, řídících pracovníků, zástupců 

samosprávy, ale také ve veřejném mínění, což se promítá do chování mužů i žen málo 

přizpůsobivého novým podmínkám na trhu práce a v kontextu demografického vývoje. 

• Zaměstnavatelé nedoceňují vztah mezi volnějším rozhodováním mezi prací a rodinou 

a lepším pracovním výkonem (zaměstnanec mající zajištěné potřeby rodiny bývá 

výkonnější a loajálnější zejména, pomáhá-li mu v tom svými opatřeními zaměstnavatel). 

                                                 
19 ETTLEROVÁ, S., KUCHAŘOVÁ, V. a kol. Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání 

rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Praha: VÚPSV, 2006, s. 97-98. 
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2. Principy evropské sociální politiky 

Sociální politika je dle jejího širokého pojetí brána jako konkrétní jednání státu, 

kterým je ovlivňována sociální realita dané společnosti. Dle doc. JUDr. Karla Pince 

je „Sociální politika praktickou, konkrétní sociálněpolitickou činností a její teorií.“20 

Mezi nejvýznamnější principy sociální politiky řadíme sociální spravedlnost, sociální 

solidaritu, subsidiaritu a participaci.21 

Problém sladění práce a péče o rodinu má svou historii. Vývoj rodiny, který 

ovlivňuje směrování rodinné politiky, vychází v jednotlivých státech z jejich 

historických podmínek, mikroekonomické a makroekonomické situace kulturních 

faktorů, demografickém vývoji atd. Rodinné chování evropských populací se začalo 

výrazně diferencovat od 70. let minulého století, kdy prvně v severských a poté 

v západoevropských zemích probíhal tzv. druhý demografický přechod. Tento přechod 

byl typický především poklesem úrovně plodnosti, rozením dětí ve vyšším věku, růstem 

počtu i podílu dětí narozených mimo manželství, odkládáním sňatků, zvyšováním 

rozvodovosti, pluralizací forem rodinného uspořádání od tradičního manželství 

k nesezdanému soužití, nárůstem počtu neúplných rodin a samostatně žijících jedinců, 

tzv. singles.22 

Jelikož Evropská unie nevytváří jednotnou rodinnou politiku, je tato politika 

v kompetenci jednotlivých států. Vlády však svými opatřeními naplňují obecně platné 

unijní směrnice. Předškolní zařízení jsou často v evropských státech podporovaná 

státem, buď formou samotného zřizovatele, nebo prostřednictvím příspěvků 

organizacím. Odlišnosti týkající se různých typů zařízení v souvislosti s věkovou 

hranicí pro péči o dítě nebo z hlediska celodenní či kratší péče najdeme v každém 

                                                 
20  KOTOUS, Jan. In KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., PEŘINA, P.. Úvod do sociální politiky. 1. vydání. 

Praha: Ediční středisko právnické fakulty UK v Praze, 1997. Kapitola 1, str. 8. 

21  KOTOUS, Jan. In KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., PEŘINA, P.. Úvod do sociální politiky. 1. vydání. 

Praha: Ediční středisko právnické fakulty UK v Praze, 1997. Kapitola 1, str. 9. 

22  HÖHNE, Sylva. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 6, s. 106. 
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členském státě. Dle tzv. Barcelonských cílů danými Evropskou komisí by měla být 

do konce roku 2010 zabezpečena institucionální péče pro 33 % dětí mladších 3 let 

a pro 90 % dětí starších 3 roky do začátku povinné školní docházky.23  

V sociální oblasti je Česká republika povinna transponovat do svého právního 

řádu následující směrnice24 směřující k rovnoprávnosti mužů a žen: 

Rovné odměňování 

• Směrnice Rady č. 75/117/EHS, týkající se uplatňování zásady stejné odměny za práci 

pro muže a ženy. 

Rovné příležitosti v zaměstnání 

• 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, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/73/ES, kterou se mění směrnice 

Rady č. 76/207/EHS (viz výše), 

• 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. 

Zvláštní podmínky pro těhotné zaměstnankyně a rodiče 

• Směrnice Rady č. 92/85/EHS, týkající se zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci těhotných zaměstnankyň, 

• Směrnice Rady č. 96/34/ES, upravující rodičovskou dovolenou, rozšířená směrnicí 

č. 97/75/ES. 

Rovné příležitosti mužů a žen v jiných oblastech  

                                                 
23 HÖHNE, Sylva. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 6, s. 105, 119.  

24 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 35-36. 
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• Směrnice Rady č. 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži 

a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

Obecný princip rovných příležitostí 

• Směrnice Rady č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání, 

• Směrnice Rady č. 2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení 

mezi osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ. 

Ochrana zaměstnanců 

• Směrnice Rady č. 80/987/ES, o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, 

• Směrnice Rady č. 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

• Směrnice Rady č. 91/383/EHS doplňující opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem. 

Změnit postoje k rodičovské či mateřské ve prospěch faktické rovnosti 

mezi muži a ženami se zatím nepodařilo. Evropská unie se proto snaží v tomto ohledu 

výrazně pracovat, což je patrné především v posledních letech.  

V roce 2005 přijali sociální partneři na evropské úrovni „Akční rámec 

pro rovnost pohlaví do roku 2010“. V březnu 2006 summit EU schválil „Evropský pakt 

pro rovnost mužů a žen“ a v letech 2006 a 2007 předložila Evropská komise výroční 

„Zprávy o rovnosti mezi muži a ženami“. Všechny tyto dokumenty zdůrazňují nutnost 

rozvíjet rodičovskou „dovolenou“ právě z důvodu principu rovnosti obou pohlaví 

výslovně s cílem čelit nežádoucím stereotypům a jevům na evropském trhu práce. 

Na těchto základech zahájila EU konzultace na úrovni evropských sociálních partnerů, 

další kolo se uskutečnilo v roce 2007.25 

                                                 
25 ŠPIDLA, Vladimír. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 23.  
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 Na světě je jen málo zemí, kde nedochází k ostré výměně názorů na rovnost 

pohlaví, úpravu sexuálních vztahů a budoucnost rodiny. Rovnost pohlaví není 

jen jednou ze základních demokratických zásad, je nezbytná pro štěstí a seberealizaci 

člověka.26  

 

2.1. Rodinná politika v zemích EU 

Součástí sociální politiky je mimo jiné i rodinná politika jako aktivita státu 

i nestátních subjektů ve prospěch rodin s dětmi. 

 

2.1.1. Velká Británie27 

Ve Velké Británii nemá rodinná politika dlouhou tradici, jelikož intervence státu 

do rodiny byla vždy v rozporu s myšlenkami liberalismu. Velká Británie také neměla 

nikdy výrazné populační problémy, které v jiných státech stály u zrodu rodinné politiky. 

V Británii je jedna z nejvyšších měr sňatečnosti v Evropě, ¾ všech domácností tvoří 

páry opačného pohlaví, z nichž 90 % je sezdaných, pouze 11 % žen žije v kohabitaci. 

Rodinná politika je zde zaměřena na upřednostňování zájmů dítěte, stabilita 

a bezpečnost dětí, podpora všech typů rodinných forem (sezdaných i nesezdaných), 

podpora rodičů, aby mohli lépe podporovat děti. Prioritou rodinné politiky je podpora 

sladění práce a péče o rodinu prostřednictvím celé řady úprav v oblasti práv 

zaměstnanců na zkrácené pracovní úvazky, placenou dovolenou atd. Institut rodičovské 

dovolené byl ve Velké Británii zaveden v roce 2002, kterým je umožněno čerpat 

po narození dítěte po vymezenou dobu dřívější „mateřskou dovolenou“ i otcům. 

 

                                                 
26  GIDDENS, Anthony. Unikající svět. Praha: SLON, 2000, s. 70, 84. 
27 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 87-88. 
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2.1.2. Spolková republika Německo28 

Podobně jako v jiných evropských zemích je rodinná politika Německa 

zaměřena obecně na finanční kompenzace narození dítěte a péči o něj. Vývoj německé 

rodinné politiky prošel několika fázemi. Od roku 1975 pokračuje trend zvyšování 

rodinných přídavků, zavádí se daňová zvýhodnění pro rodiny osamělých rodičů, 

začínají se vyplácet mateřské dávky ženám, které jsou ekonomicky aktivní, apod. 

Po roce 1983 přinesly rozpočtové problémy zavedení testovaných přídavků. Období 

po roce 1986 znamenalo zavedení nového principu do rodinné politiky – vyrovnání 

ekonomického zvýhodnění rodin s dětmi v porovnání s rodinami bezdětnými. 

V současné době existují v Německu tyto formy pomoci v rodině – rodinné přídavky, 

rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená. Vedle těchto přímých opatření existuje 

v Německu i unikátní komplex daňových úlev jako například odpis částky zvyšující tzv. 

nezdanitelný základ přijmu, odpis částky na profesní přípravu dítěte, různá daňová 

zvýhodnění pro osamělé rodiče a pomoc poskytovaná spolkovým fondem „Matka 

a dítě“ pro matky v nouzi. Do fondu přispívají vedle státu i jednotlivé spolkové země, 

církve a nejrůznější soukromé organizace. 

 

2.1.3. Itálie29 

Italská rodinná politika má některé shodné trendy s ostatními evropskými státy, 

jako například přechod od populačního zaměření na pomoc rodinám v nouzi, odlišuje 

se jistými specifiky, čímž se vedle Španělska a Řecka řadí jako významný představitel 

jihoevropského modelu sociální politiky. Pro Itálii je typická nízká porodnost, stárnutí 

populace, nižší participace žen na trhu práce, regionální odlišnosti, testované rodinné 

přídavky a silný vliv římskokatolické církve. Vážným zásahem do tradičního modelu 

rodiny bylo přijetí zákona, který umožňoval rozvod manželství v roce 1970 a legalizace 

                                                 
28 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 103-104. 

29 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 147-148. 
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přerušení těhotenství v roce 1978. Oproti jiným evropským státům je v Itálii rozsah 

rodinných dávek i dalších forem pomoci rodině poměrně nízký. Neposkytují 

se například školní příspěvky jako ve Francii či Lucembursku, porodné jako ve Velké 

Británii, Francii či Irsku apod. Nyní existují v Itálii následující základní formy pomoci 

rodině – rodinné přídavky, dávky pro děti se zdravotním handicapem, příspěvky 

v těhotenství a mateřství, regionální psychosociální služby a zařízení předškolní péče 

pro děti.   

 

2.1.4. Švédsko30 

Švédská rodinná politika má dlouholetou tradici sahající do 30. let 20. století. 

Příčinami jejího zrodu byly populační problémy, ale i přesvědčení, že je nutné vyrovnat 

životní úroveň bezdětných rodin s rodinami s dětmi a neúplných rodin s rodinami 

úplnými. Rodinná politika je zde založena na komplexní sociální ochraně, kam spadají 

přídavky na děti, veřejná zdravotní péče, rodičovské pojištění, bezplatné školství 

a vysoký počet institucí předškolní péče o děti, které jsou financovány místními orgány. 

Smyslem těchto opatření je podpora dvoukariérových rodin, která se realizuje 

na základě opatření umožňujících rovný přístup k sociálním dávkám ve vztahu 

k pohlaví, ale i snahy o harmonizaci práce a péče o rodinu.  

Ve Švédsku existují také samostatné dávky pro handicapované děti. 

Prostřednictvím této dávky může rodič pečovat doma o takové dítě až do jeho 16 let. 

Specifikem ve Švédsku je i řada ombudsmanů zastupujících různé zájmové 

skupiny. Od roku 1993 existuje i úřad ombudsmana pro děti a úřad ombudsmana 

pro zdravotně postižené děti. 

 

                                                 
30 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 117-118.  
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2.1.5. Belgie31 

Belgie je jednou z mála evropských zemí, které rozvinuly explicitní rodinnou 

politiku. O její tradici vypovídá i fakt, že první ministerstvo rodiny bylo založeno již 

v roce 1946. Tradiční rodina je zde podporována prostřednictvím rodinné politiky 

silnou konzervativní tradicí. Již v 19. století došlo k zakládání tzv. rodinných fondů. 

K významným opatřením, která vnesla jednotnou filozofii do již existujícího systému, 

došlo ve 30. a dále v 60. a 70. letech. Z opatření přijatých v 70. letech vyzdvihněme 

např. mateřskou dovolenou či přídavky na děti. Od 80. let byla propracovávána zejména 

rodičovská dovolená. K možnosti sladění práce a péče v Belgii přispívá systém 

rodinných dávek spolu s daňovou politikou a možností tzv. přerušení kariéry, které 

je poměrně flexibilní. Z pohledu rodinných dávek je zde vytvořen vysoce komplexní 

systém přídavků na děti, který spočívá v plošném vyplácení bez ohledu na příjem 

rodiny, v potaz se však bere věk a pořadí dítěte. Neméně důležitým faktorem v tomto 

směru je systém předškolní a školní péče o děti. 

 

2.1.6. Francie32 

Rodinná politika ve Francii má poměrně dlouhou tradici. Rodinné dávky jasně 

podporují rodiny s více dětmi a rodiny s nízkými příjmy. Ve Francii je patrná snaha 

umožnit rodičům skloubit profesi a rodinu – na jedné straně je zde podpora individuální 

profesionální péče o děti, na druhé straně nabídka předškolních zařízení pro děti starší 

tří let, která relativně dobře uspokojuje poptávku. Nedostačující jsou však zařízení pro 

děti mladší tří let. Projevuje se zde konzervativní přístup k rodině, například snaha 

daňově znevýhodnit rodiny nesezdaných rodičů. 

 

                                                 
31 MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích. Praha: 

VÚPSV, 2003, s. 20. 

32 MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích. Praha: 

VÚPSV, 2003, s. 57. 
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2.1.7. Dánsko33 

Sociální politika Dánska je rodině značně nakloněna. Systém financování 

sociálního systému je v Dánsku založen na výběru daní. Výše daní je poměrně vysoká, 

to však umožňuje poskytování značného množství služeb bezplatně. Co se týče rodinné 

legislativy, jednou ze zajímavostí je, že Dánsko bylo první zemí, která umožnila 

registrované partnerství, a tzv. administrativní proces rozvodu, jenž je obdobou 

smluvených rozvodů v jiných zemích. Co se týká oblasti rodinných dávek, porodné 

náleží pouze v případě vícečetného porodu a přídavky na děti jsou vypláceny plošně. 

Přídavky jsou zvýhodněny rodiny samoživitele, studentů apod. Tyto klady včetně 

častějšího nároku na příspěvek na bydlení přispívají k vysoké mimomanželské 

plodnosti. Dánský systém v souvislosti s prosazováním rovných příležitostí podporuje 

rodičovskou otce, aby se žena mohla věnovat své profesi po porodu dříve. Tato možnost 

není otci využívána hojně a matky přesto nastupují zpět do zaměstnání v nízkém věku 

dítěte. Tento brzký návrat do práce jim umožňují široce podporovaná veřejná zařízení 

pro péči o děti. 

 

2.1.8. Polsko34 

Rodinná politika byla v Polsku v 90. letech ovlivněna těmito faktory – stoupal 

vliv katolické církve, přetrvávaly do jisté míry rysy z období před rokem 1989 a často 

docházelo k různým změnám sociálních dávek pro rodiny v důsledku ekonomické 

situace země. Obdobně jako v jiných zemích střední Evropy, i v Polsku došlo 

k decentralizaci a přenesení řady pravomocí na místní úroveň, což se týká i sociální 

politiky. Ta je v Polsku vnímána spíše jako politika intervenční a je chápána jako 

součást politiky rodinné. Dávky jsou vypláceny na základě příjmové situace rodiny. 

Za služby jsou rodiče nuceni přispívat, ale je zde prostor i pro soukromé iniciativy. 

                                                 
33 MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích. Praha: 

VÚPSV, 2003, s. 33. 

34  MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích. Praha: 

VÚPSV, 2003, s. 155-156. 
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3. Rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě 

 

3.1. Historie rodičovské dovolené 

Institut rodičovské dovolené byl zaveden ve Švédsku a to v roce 1974. 

U nás vstoupil v platnost teprve relativně nedávno, až v roce 2001. 

Za socialismu se k tomuto tématu přistupovalo obezřetně, teprve v roce 1984 

byla přijata novela (viz zákon č. 110/1984 Sb.) dosud platného zákona č. 107/1971 Sb., 

podle níž mateřský příspěvek mohl být poskytnut i muži, který „celodenně a řádně 

pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do dvou let, jde-li o muže svobodného, ovdovělého, 

rozvedeného nebo z jiných vážných důvodů osamělého a který nežije s družkou“.  

Do konce roku 1984 se tedy všichni rodiče bez ohledu na své schopnosti, 

dovednosti a předpoklady museli zařadit do rigidní normy – žena jako pečující matka 

a otec živitel. Novelou zákona tak byla vymezena jedna kategorie oprávněných osob – 

muže, který neměl ženu-matku v rodině. Druhou kategorii podle druhého odstavce 

§ 13a výše uvedené novely tvořili ženatí muži, pokud „v rodině celodenně a řádně o dítě 

ve věku do dvou let pečuje manžel, protože žena z vážných důvodů nemůže o dítě 

pečovat…“. Obě vymezení zahrnují pouze závažné životní situace a zároveň jako 

jediného rodiče, který je schopen se postarat o dítě, označují ženu – ať již biologickou 

nebo náhradní. Muž se objevuje až jako druhý v pořadníku v případě neexistence 

či „absence“ ženy, která je z nějakého závažného důvodu nezpůsobilá postarat se o dítě. 

Těmito zákony byl tudíž otec pečující o menší děti chápán jako něco velmi 

neobvyklého, což je možno jen za pevně daných podmínek. Toto socialistické zákonné 

vymezení tak konzervovalo tradiční uspořádání generových rolí mužů a žen.35  

Zvratem ve výše uvedeném vnímání rodičovských rolí byl zákon o rodičovském 

příspěvku č. 382/1990 Sb., podle něhož nárok na příspěvek má rodič, který „osobně 

celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do tří let…“ Nemluví se zde tedy 

o ženě-matce, ani o muži-otci, ale o rodiči. Muž tak začal být pomalu chápán jako 

                                                 
35  MAŘÍKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 72-73. 
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rovnocenný rodič, ale pouze ve sféře soukromé. K jeho zrovnoprávnění však zatím 

došlo jen v oblasti soukromé, co se placené práce týkalo, zde ke zrovnoprávnění ještě 

nedošlo. Proto muž zaměstnaný v řádném pracovním poměru nemohl využít 

rodičovského příspěvku, aniž by přitom neztratil své zaměstnání. V tehdejších médiích 

byl pak muž pečující o malé dítě prezentován jako „bílá vrána“ či „otců na mateřské 

je jako šafránu“. Tato spojení utužovala dojem, jaké uspořádání bylo v této době 

„správné“.36 

 Institut rodičovské dovolené byl do ZP zakotven s účinností od 1. 1. 2001 jeho 

novelou uskutečněnou zákonem č. 155/2000 Sb. v souladu s již zmiňovanou směrnicí 

Rady ES č. 96/34 EEC, o rodičovském volnu. Podle této směrnice je právo 

na rodičovské volno bráno jako individuální a nepřenosné právo každého z rodičů, které 

umožňuje, aby o dítě pečovala matka, otec nebo oba současně. Stejné právo přiznává 

směrnice též osobám, které převzaly dítě do své péče.37  

Ze statistik38, které sledovaly počty mužů a žen na rodičovské „dovolené“ 

od roku 1993 do roku 2006, tedy i v době, kdy rodičovská právně neexistovala a muži, 

kteří byli doma, nepracovali, aby mohli pečovat o dítě, vyplývá, že počet otců 

na rodičovské kolísá, tudíž se rozhodně nedá mluvit o trendu zvyšujícího se podílu 

mužů v péči o malé dítě. V letech 1993 až 2006 se jejich počet pohyboval kolem od cca 

700 do 330 mužů, kdy nejvyšší hodnoty dosáhl tento údaj v roce 1993 a nejnižší v roce 

2004. Co se týče žen, jejich „účast“ na rodičovské „dovolené“ se dlouhodobě držela 

mezi 98 % v roce 1995 a 99,2 % v roce 2006. (Trh práce v ČR. 2006. Praha: ČSÚ). 

Ženy jsou tedy stále tím rodičem, který zůstává s dítětem doma. Muži využívají 

možnosti pečovat o dítě spíše individuálně, ženy stále jako skupina.  

                                                 
36  MAŘÍKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 72-73. 
37  BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 

297. 
38 MAŘÍKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 74-76.  
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Má-li se rodičovskou „dovolenou“ na mysli péče o malé dítě, pak je toto 

označení nepřesné, jelikož podíl mužů-rodičů je u nás stále velice nízká, tudíž označení 

rodičovská příliš neodráží realitu a to ani v tom ohledu, že se nejedná o „dovolenou“ 

v běžně chápaném významu.39 

 

3.2. Rodičovská dovolená v České republice 

Zákoník práce řadí rodičovskou dovolenou mezi tzv. „důležité osobní překážky 

v práci na straně zaměstnance“. Dle paragrafů 196 a 198 k prohloubení péče o dítě 

je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost 

rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení 

mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však 

déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovskou dovolenou jsou 

zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.  

Rodičovská dovolená nemusí být čerpána v celku, to znamená, že v případě, 

že zaměstnanec či zaměstnankyně nastoupí např. v jednom roce dítěte zpět do práce, 

může až do tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené. 

Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrátí do práce po rodičovské dovolené, musí být 

zařazeni podle pracovní smlouvy.40 Není-li zařazení na původní místo a původní práci 

možné, protože práce odpadla či bylo pracoviště zrušeno, musí je zaměstnavatel 

dle § 47 ZP zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě.41 

                                                 
39 MAŘÍKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 74-76.  
40 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr 
41 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 

300. 
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Rodičovská dovolená zaměstnance-otce v rozsahu rodičovské dovolené matky 

se pro účely dovolené na zotavenou posuzuje jako doba zameškaná.42 

Hlavním smyslem institutu rodičovské „dovolené“ je zrovnoprávnění žen a mužů 

v každodenním životě neboli vytváření možností pro rovnou participaci v obou 

základních sférách sociálního života jedince – ve sféře soukromé i veřejné.43 

 

3.3. Rodičovská dovolená v EU44 

Cílem Evropské unie je rovnoprávná a spravedlivá společnost, kde mají muži 

a ženy stejné možnosti plně využít právo na rozvoj svého osobního, rodinného 

a pracovního života. Bohužel Česká republika se tomuto cíli ještě zdaleka nepřiblížila. 

V mnoha evropských zemích v tomto směru stále mnoho chybí. Prvním pokrokem 

by mělo být využívání nároku na rodičovskou dovolenou ze strany mužů. Každý otec 

by tak měl uplatnit své právo podílet se rovnou měrou na chodu rodiny, především 

po narození dítěte.  

Pouze 30 % evropských firem však uvádí, že mají zkušenost s rodičovskou 

u mužů. Podle průzkumu veřejného mínění v rámci EU (Eurostat 2003) plných 75 % 

současných nebo stávajících otců sice ví o tom, že na rodičovskou „dovolenou“ mají 

nárok, ale 84 % z nich svůj nárok neuplatnilo nebo o tom neuvažuje. Hlavními důvody, 

které brání otcům, aby zůstali doma a starali se o děti, jsou jejich obavy z poklesu 

finančních příjmů (40 % dotázaných) a z ohrožení kariéry (30 % dotázaných). 

Je zde však také fakt, že za velmi nízkou mírou využívání rodičovské dovolené muži 

se skrývají přežívající konzervativní postoje týkající se jejich role v rodině, lépe řečeno 

silné stereotypy v uvažování jednotlivců i společnosti. Právě těmto tlakům se muži 

                                                 
42 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr  
43 MAŘÍKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 71.  

44 ŠPIDLA, Vladimír. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 20-26. 
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ve svém rozhodování podřizují a nevyužijí tak svůj nárok na rodičovskou a možnost 

podílet se plně na chodu rodiny a výchově dětí.  

Ve většině zemí EU mají muži stále o 15 % větší plat než ženy – toto je také 

podstatný důvod, proč jsou to ve většině případů ženy, které automaticky odchází 

na rodičovskou dovolenou. Pokud má dojít ke skutečné možnosti volby pro ženy 

a muže, je nastolení faktické rovnosti nezbytné.  

V současné době se rodinná politika v jednotlivých zemích Evropské unie 

podstatně liší. Rozdíly vidíme především v délce mateřské, otcovské a rodičovské 

dovolené a ve výši vyplácených dávek či příspěvků. Minimální délku mateřské 14 týdnů 

zajišťuje směrnice 92/85/EEC. Ve skutečnosti je tato délka uplatňována pouze ve třech 

z 27 členských zemí (Malta, Spolková republika Německo a Švédsko). V ostatních 

zemích EU mají ženy nárok na 28 týdnů a v 11 zemích je poskytována mateřská v délce 

18 a více týdnů. Například ve Velké Británii je mateřská 52 týdnů, ale nebývá plně 

proplácená.  

Co se týče výše peněžních dávek a příspěvků, je v naprosté většině rozhodujícím 

kritériem posledních 12 měsíců před odchodem na mateřskou. Ve 14 z 27 zemí EU 

odpovídá vyplácená částka 100 % platu, jinak se dávky pohybují v rozmezí 66-80 % 

původního platu, pouze na Slovensku je tato částka 55 % a ve Finsku 43 %. 

(V ČR aktuálně 60 % vyměřovacího základu).   

Délka rodičovské dovolené dle směrnice 96/34/EC se v rámci EU značně 

odlišuje v jednotlivých členských státech. Pohybuje se v rozmezí od 3-4 měsíců 

do 3 let. V 16 z 27 zemí EU se vyplácí finanční dávky na rodičovskou dovolenou. 

Nejštědřejší jsou příspěvky v Dánsku – 90 % původního platu a to po dobu 32 týdnů 

až do 9 let dítěte. Oproti tomu v 11 zemích EU se žádné dávky v průběhu rodičovské 

nevyplácejí.  

„Otcovskou dovolenou“ zatím legislativa EU neupravuje. Mnoho členských 

zemí ale otcovskou „dovolenou“ poskytuje, což je nad rámec existujících směrnic – 

například v Dánsku, Francii, Lotyšsku, Lucembursku, Švédsku a Velké Británii. 

Některé země pak prodlužují celkovou délku otcovské/rodičovské dovolené, pokud muž 
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skutečně využije alespoň nárok na stanovený jako minimum (například Finsko, Itálie, 

Rakousko).  

Co se týká rodičovské dovolené, platná legislativa existuje již 11 let. Stávající 

úprava ale nestačí, je třeba ji rozvinout a posílit. Praxe členských zemí ukazuje, 

že nejúčinnějšími kroky bývají zákonný nárok na rodičovskou, vyloučení přenosnosti 

rodičovské mezi oběma partnery, čerpání celé rodičovské podmínit vyhrazením 

minimální doby pro otce, umožnit prodloužení rodičovské na základě narození 

či adopce s ohledem na věk dítěte za hranici jeho osmi let.  

Například ve Švédsku v roce 2002 byla rodičovská dovolená prodloužena 

na celkově 480 dnů rozdělených rovným dílem, tj. při každého z partnerů nárok na 240 

dnů. Současně byl zvýšen počet vyhrazených dnů pro každého z rodičů, které nelze 

převést na druhého rodiče, konkrétně z 30 na 60 a následkem bylo, že v následujícím 

roce využilo rodičovskou dovolenou o 17 % více Švédů. Zajímavé je i finanční 

kompenzace, kterou Švédi dostávají v rámci rodičovské dovolené – dosahuje až 80 % 

z jejich předchozího platu.  

Naproti tomu ve Španělsku je rodičovská neplacená a využívá ji jen cca 25 % 

mužské populace. 

Ve Spolkové republice Německo přijali zákon, který rodičům zajišťuje během 

rodičovské finanční náhradu až po dobu 14 měsíců. V případě, že by uplatnil nárok 

jen jeden z nich, ztratí rodina celkem dva měsíce z celkové doby rodičovské. 

V Itálii  je zakotven nárok na rodičovskou dovolenou v délce 10 měsíců, přičemž 

každý z rodičů může čerpat nepřetržitě maximálně měsíců 6. Pokud otec využije 

alespoň 3 měsíce, získá rodina měsíční bonus, tudíž se délka rodičovské prodlužuje 

na měsíců 11.  

Velice pozoruhodné řešení přináší Island. Zde je rodičovská dovolená rozdělená 

na třetiny, kdy každý z rodičů má právo čerpat si svůj díl a poslední třetinu pak čerpají 

na základě dohody. Po zavedení nového modelu vzrostl počet mužů, kteří využívají 

rodičovskou „dovolenou“ z 5 % na zhruba 90 %.  
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Všechny tyto novoty mají společný účel – snahu zvýšit motivaci obou rodičů 

uplatnit svůj nárok na rodičovskou. Konkrétní pravidla samozřejmě zůstávají 

v kompetenci členských zemí. 

 

3.3.1. Rodičovská dovolená ve Švédsku45 

Připomeňme, že ve Švédsku v roce 2002 byla rodičovská dovolená prodloužena 

na celkově 480 dnů rozdělených rovným dílem, tj. při každého z partnerů nárok na 240 

dnů (rodič však může přenechat část této doby druhému rodiči) za i finančně výhodných 

podmínek 80 % z předchozího platu. Švédský model je některými členskými státy 

kritizován proto, že nadřazuje zájem rodičů nad zájem dítěte, kdy se při vytváření 

podmínek hledí spíše na trh práce než na to, co je pro děti nejlepší.  

Oproti České republice, kde panuje názor, že děti v předškolních zařízeních trpí, 

ve Švédsku mají mínění opačné – že děti trpí, pokud tato zařízení nenavštěvují. 

Na druhou stranu však Švédi rozhodli, že děti nemají nárok na místo v jeslích 

či mateřské školce v případě, že jeden z rodičů je na rodičovské s mladším dítětem. 

Z ekonomického hlediska tato původní koncepce měla jistý smysl, ale z hlediska 

psychologického mohlo dojít k traumatickým zážitkům u dětí, které musely náhle 

opustit zařízení péče o dítě, kde již došlo k sociálním kontaktům a k nalezení dětských 

kamarádů. Z tohoto důvodu vláda v roce 2002 rozhodla, že rodič může ponechat dítě 

v jeslích či školce 15 hodin týdně, i když jsou doma s mladším dítětem a dostávat ještě 

rodičovský příspěvek. 

Mezi hlavní rozdíly právní úpravy a i nahlížení na danou problematiku mezi 

Švédskem a Českou republikou spatřujeme především v těchto věcech: 

1. Švédské království má jednotný systém s jedním typem rodičovské dovolené 

a jedním typem denní péče o děti, zatímco Česká republika má dva systémy rodičovské 

a dva druhy systému péče o děti dle věku dítěte. 

                                                 
45 SAXONBERG, Steven. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 7, s. 125-126, 130-137. 
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2. Česká republika prošla 40 lety autoritativního komunistického režimu. 

Placená rodičovská „dovolená“ je ve Švédsku mnohem kratší než v České 

republice. Švédská zařízení denní péče o děti se totiž pro děti do tří let těší daleko větší 

veřejné podpoře než české jesličky a školky. V současné době dostávají švédští rodiče 

80-90 % platu po dobu 13 měsíců. Zbylé 3 měsíce je vyplácena paušální částka. Matky 

si v průměru stále vybírají delší rodičovskou dovolenou než otcové, k využití jejich 

měsíců však potřebují jejich souhlas. Pro každého z rodičů jsou vyhrazeny 2 měsíce, 

to znamená, že zbývajících 9 měsíců může být rozděleno dle přání rodičů.  

Švédský systém je velmi flexibilní, přispívá k tomu i fakt, že rodiče nemusejí 

každý měsíc pobytu doma čerpat 100 % příspěvku, který jim patří. Je proto obvyklé, 

že rodiče čerpají příspěvek jen do výše 50 % za každý měsíc. Mohou ale také čerpat 20 

% v jednom měsíci, 100 % ve druhém atd.  Jediným omezením je, že celková doba musí 

být vyčerpána do 8 let věku dítěte a každý z rodičů má právo vrátit se do svého 

zaměstnání do 18 měsíců, to znamená, že pokud každý rodič zůstane doma 18 měsíců, 

dítě může zůstat doma tři roky, jak je tomu v České republice. 

Dalším flexibilním znakem švédské úpravy je možnost rozdělení času obou 

rodičů dle jejich vůle. V reálném životě to ve Švédsku vypadá tak, že jeden pár si při 

dohodě dvou let rodičovské dovolené roky rozdělí celé napůl. Jiné páry se střídají 

po měsíci, matka například zůstává sudé, otec liché měsíce. Další páry preferují, 

že matka zůstává doma například pondělí, středu a pátek a otec úterky a čtvrtky, 

možností je mnoho.  

Úprava rodičovské v České republice již tak pružná není. Místo jednoho 

systému je úprava péče o děti v ČR rozdělena na mateřskou dovolenou a poté 

rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená je relativně štědrá v náhradě předchozího 

platu, ale dodnes je určena jen matkách a osamělým otcům. Nová úprava v ČR, která 

byla zavedena v roce 2008, je ještě složitější a přísnější, jelikož rodiče si mohou vybrat 

mezi třemi variantami rodičovského příspěvku, buď s kratším obdobím, 

kdy se vyplácejí vyšší dávky, nebo s delším obdobím s nižšími dávkami. Rodiče 

se ale musejí rozhodnout hned na začátku, jestli chtějí čerpat kratší či delší variantu. Ve 

21. měsíci dítěte musí zvolit tříletou nebo čtyřletou variantu. 
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Z výše uvedeného lze vyvodit, že švédský systém je zaměřen na rovnost pohlaví, 

vyšší porodnost a efektivnější ekonomiku a na druhé straně český systém sleduje 

konzervativní představy o rozdělení rolí podle pohlaví tím, že nutí ženy zůstávat doma 

nejméně 3 roky s jedním dítětem bez ohledu na porodnost či ekonomickou výkonnost. 

Tento dvoustupňový systém v České republice přispívá k udržování „tradičního“ 

rozdělení rolí muže a ženy, protože doposud jen matky mohou využít krátké a štědré 

mateřské dovolené a u rodičovské dovolené je placeno tak málo, že si jen hrstka rodin 

může dovolit, aby zůstal doma s dítětem otec, jelikož ztráta jeho příjmu je u nás, 

kde stále platí, že muži mají vyšší příjmy než ženy, veliká. Naproti tomu jednostupňový 

švédský model motivuje daleko více otce k tomu pečovat o dítě doma, protože ztráta 

jejich příjmu je relativně malá, když otcové dostávají cca 80 % svého příjmu. Otcové 

jsou dále motivováni i dvěma měsíci, které jsou vyhrazeny pouze jim. Rodina by přišla 

o peníze, pokud by otec tyto dva měsíce doma nezůstal. Ve Švédsku navíc státní správa 

rozesílá dopisy, ve kterých rodinám připomínají, kolik zbývá rodiči z rodičovské, 

což je také jistým motivačním prvkem.  

Ze statistik vyplývá, že po zavedení rodičovské dovolené bez ohledu na pohlaví 

v roce 1974 žádní muži rodičovské nevyužívali. Pouze 7 % mužů zůstávalo do roku 

1990 na rodičovské dovolené, přestože měli nárok na 90 % náhrady jejich platu. Studie 

poté ukázaly, že otcové by využívali rodičovské více, pokud by se setkali s větším 

porozuměním na svém pracovišti. Otcové dokonce měli obavu, že pokud by chtěli 

využít svého práva zůstat doma s dětmi, mohli by být nařčeni z nedostatku ctižádosti 

v zaměstnání. Na podporu otců zavedla středopravicová vláda v roce 1995 tzv. měsíc 

otců, který znamenal vyhrazení rodičovské dovolené pouze otcům. Přestože byla 

náhrada mzdy snížena z 90 % na 80 %, podíl otců na rodičovské stoupl na 10 %. I přes 

tato opatření se otcové mající v úmyslu nastoupit na rodičovskou dovolenou cítili 

pod tlakem zaměstnavatele. V roce 2002 sociálně demokratická vláda prodloužila 

rodičovskou na 13 měsíců a vyhradila další měsíc pouze otcům. V této situaci, 

kdy by rodina přišla o peníze, pokud by otec rodičovskou nenastoupil, se procento otců 

opět zvýšilo a v současnosti se pohybuje kolem 20 %. 

Mezi hlavní argumenty pro generovou rovnost pohlaví se řadí názory, že jde 

o postoj lepší zaprvé pro ženy a za druhé pro ekonomiku. Pokud se muži dělí rovným 



36 

 

dílem o výchovu dětí, ženy tak nemusejí být zatíženy povinností přinášet domů příjem 

ze zaměstnání a vedle toho také nést odpovědnost za domácnost a výchovu dětí. 

Do té doby, kdy ženy budou nuceny dlouhodobě opouštět pracovní trh, když mají děti, 

poté nebudou nikdy schopny konkurovat mužům. Z tohoto důvodu ženy nemají stejné 

rovné příležitosti jako muži. Co se týče ekonomické aktivity, obecně by pro národní 

hospodářství mělo být nejvýhodnější, pokud by nejkvalifikovanější lidé měli nejlepší 

práci. Jestliže je ženám zabráněno vytvářet konkurenci mužům, nedostanou všichni 

kvalifikovaní lidé nejlepší zaměstnání a ekonomika země strádá.  

V České republice řada zaměstnavatelů předpokládá, že přijmou-li 

do pracovního poměru mladou ženu, bude mít v následujících letech dvě děti, 

což pro zaměstnavatele znamená rodičovská dovolená po dobu 5-8 let. V těchto 

okolností upřednostní muže s nižší kvalifikací, u kterého se nepředpokládá, 

že by opustil zaměstnání kvůli péči o děti. 

Ve Švédsku je kladen velký důraz na zájem dítěte. Oproti českému názoru, 

že dítě při výchově otcem „strádá“, jelikož výchova je pro matku přirozená, ve Švédsku 

platí zásada, že dětem prospívá, když s nimi zůstanou otcové jistou dobu doma. Čeští 

psychologové hovoří o potřebě dítěte mít „vzor“ v otci, kterého dítě vidí méně často, 

protože živí rodinu, ve Švédsku odborníci mluví o potřebě dítěte mít oba rodiče. 

Kromě toho, že sdílení rodičovské prospívá nejen ženám, dětem, rodině, 

ekonomice, mělo by být také prospěšně pro otce. Muž tak může rozvíjet hlubší vztah 

se svým potomkem a více pochopit ženu, na kterou valná část výchovy dítěte padá. 

Jedna z vládních studií Švédska poukázala na zajímavý fakt, a sice že páry mají 

vyšší pravděpodobnost zůstat spolu, když se otcové podílejí na rodičovské dovolené. 
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3.3.2. Rodičovská dovolená ve vybraných státech střední Evropy46  

Polsko, Spolková republika Německo i Maďarsko mají stejně jako Česká 

republika dvoustupňovou rodičovskou dovolenou a dva stupně denní péče o děti. Přesto 

v každé zemi nalezneme jisté odlišnosti.  

Polsko se vyznačuje liberálnějším přístupem a kratší mateřskou i rodičovskou 

dovolenou a rodičovským příspěvkem, který není plošný, ale závislý na příjmu rodičů. 

V polských školkách nalezneme poloviční počet dětí než je tomu v České republice.  

Maďarsko je jedinou postsocialistickou zemí se systémem jesliček v podobě 

blízké komunistické době a je jedinou zemí, která poskytuje náhradu příjmů 

na rodičovské dovolené. Koncem 90. let učinila maďarská vláda opatření na podporu 

jeslí tím, že vyčlenila peníze na náklady spojené s provozem zařízení pro denní péči 

o děti přímo místní samosprávě. Ke zlepšení úrovně péče došlo k převodu kontroly 

nad jeslemi na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce, rodinných a sociálních 

věcí. Tímto se Maďarsko vymanilo ze škatulky zacházení s dětmi pouze ze zdravotního 

hlediska a pečovatelé byli vzděláváni v oblasti pedagogické, psychologické a v oblasti 

ochrany dítěte. Změny v Maďarsku způsobily dva důsledky – zaprvé procento 

rodičovské dovolené čerpané otci vzrostlo na 6-7 %, což je podíl patřící mezi nejvyšší 

na světě (nižší než ve Švédsku či Islandu, ale podobné jako ve Finsku, Norsku 

a Dánsku), za druhé porodnost je v Maďarsku výrazně vyšší než v České republice 

a Polsku, přestože nižší než v severských zemích.   

V Německu křesťansko-demokratická vláda navrhla ustoupit od dvoustupňové 

rodičovské dovolené a nahradit ji jednostupňovým pojištěním dle švédské varianty. 

Z finančních důvodů německá vláda zkrátila délku rodičovské na 12 měsíců, ale rodiny 

dostanou další 2 měsíce jako bonus za předpokladu, že alespoň 2 měsíce stráví 

na rodičovské dovolené otec dítěte.  

Vyvstává otázka, proč konzervativci v Maďarsku, Polsku a Spolkové republice 

Německo prosazují politiku, která směřuje k rovnosti pohlaví z důvodu zájmu 

                                                 
46 SAXONBERG, Steven. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 7, s. 139-143. 
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na zvýšení porodnosti, a čeští politici se tomuto tématu raději vyhýbají. Jednou 

z možných odpovědí může být komunistický odkaz. Například Východní Německo, 

přestože žilo v přísném dogmatickém režimu, většina populace měla přesto kontakt 

se západními idejemi a trendy prostřednictvím západoněmecké televize. Mimo 

to po pádu komunismu se Němci ihned spojili se zavedenými demokratickými 

institucemi v Západním Německu. 

Pro názornost níže uvádím tabulku srovnávající délku rodičovské dovolené 

a rodičovského příspěvku ve vybraných evropských zemích včetně České republiky. 

 

Tabulka č. 1 Rodičovská dovolená v ČR a zemích EU47 

Zdroj: MISSOC ANALYSIS 2007, 2008. 

 

 Délka poskytování rodičovské 
dovolené 

Částka 

Česká 
republika 

do 3 let věku dítěte 11 400 Kč do 2 let věku dítěte 
ve zvýšené míře,  
7 600 Kč do 3 let věku dítěte 
v základní míře,  
3 800 Kč do 4 let věku dítěte 
ve snížené míře  

Německo  do 3 let věku dítěte 67 % předchozí čisté mzdy (min. 300 
EUR, max. 1800 EUR) po 14 měsíců 
(max. 12 měsíců pro 1 rodiče, další 2 
měsíce jako bonus pro druhého rodiče) 

Francie do 3 let věku dítěte odvíjí se od pracovního úvazku (max. 
530,72 EUR/měsíc, při 50-80% 
úvazku 305, 17 EUR, při nižším než ½ 
úvazku 403, 56 EUR) 

Itálie 10 měsíců 30 % předchozí mzdy 

Švédsko  16 měsíců (480 dní) až do 8 let věku 
dítěte, min. 2 měsíce pro každého 
rodiče 

80 % předchozí mzdy po dobu 13 
měsíců, zbylé 3 měsíce minimálně 20 
EUR denně 

Velká 
Británie 

13 týdnů (do 5 věku dítěte) neplacená 

                                                 
47 HÖHNE, Sylva. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 6, s. 117. 
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3.4. Problémy návratu na trh práce po rodičovské dovolené48 

Rodičovská dovolená je v České republice obvykle čerpána v plném rozsahu, 

tedy až do 3 let věku dítěte. Okolo 30 % žen zůstává s dítětem doma déle, především 

u dalších dětí. Typické je proto tedy 3-4leté přerušení pracovní dráhy, v případě více 

dětí není výjimkou 5-7 let mimo trh práce. Velmi krátké přerušení kariéry je výjimečné, 

jedná se především o vysoce kvalifikované ženy. Vzdělanější matky obvykle zůstávají 

na trhu práce výrazně častěji než matky nižších vzdělanostních skupin, přičemž mají 

tendenci pokračovat v plných pracovních úvazcích či pokračovat v kariéře alespoň 

formou částečných pracovních úvazků. Snaha vysoce vzdělaných žen vrátit 

se co nejrychleji na trh práce je silně motivována úsilím o návratnost investic 

do vysokého lidského kapitálu a také vysokými náklady příležitosti. 

Dle práce VÚPSV (Kuchařová. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy 

rodičů a zaměstnavatelů. Praha: 2006) se jen 25 % žen ve 3 letech věku dítěte navrací 

k původnímu zaměstnavateli, kde lze očekávat větší stabilitu zaměstnání. Dalších 12 % 

se dohodne se zaměstnavatelem na pozdějším nástupu do práce a ostatní ženy, pokud 

nenaváží další rodičovskou dovolenou, se mohu potýkat s určitými problémy 

při navracení se na trh práce.  

Určité subjektivní problémy s návratem do práce pociťovalo asi 40 % žen, 

asi 10 % zažívá nezaměstnanost. Vliv na postavení rodiče na trhu práce po rodičovské 

dovolené má i počet dětí, jelikož počtem dětí se násobí počet let, po která zůstane žena 

doma a vzdaluje se tak světu zaměstnanosti na delší dobu. 

 

3.4.1. Problémy žen s vysokoškolským vzděláním49 

Jednoznačně nejvyšší motivaci vrátit se na trh práce před třetím rokem života 

dítěte mají vysokoškolsky vzdělané ženy. Role matky, která v raném věku dítěte 

                                                 
48 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 182-183.  

49 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 189.  
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zastiňuje všechny role ostatní, se poté začne střetávat s přáním návratu do zaměstnání 

z důvodů potřeby seberealizace, nezávislosti, budování kariéry, „společenského 

přesahu“, „osobního přesahu“, podílení se na dění společnosti, finanční motivace. 

Zájem dítěte však zůstává u žen stále v popředí. Dalším motivem pro dřívější návrat 

do práce alespoň na částečný úvazek je i malá možnost sociálních kontaktů 

na rodičovské dovolené, sociální izolace a stereotyp. Pro vysokoškolsky vzdělané ženy 

je typické, že aspirují na plnění role matky i zaměstnankyně současně, i když dobře 

ví, že často není možné zastávat obě role plnohodnotně, zejména pak v raném věku 

dítěte. 

 

3.5. Rodičovský příspěvek a přídavek na dítě 

Během rodičovské dovolené nepřísluší náhrada mzdy. Předpisy sociálního 

zabezpečení vylučují souběh nároku na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský 

příspěvek. To znamená, že není možné, aby při společné péči o dítě po jeho narození 

jeho matka pobírala peněžitou pomoc v mateřství a otec rodičovský příspěvek. Při péči 

o totéž dítě náleží rodičovský příspěvek jen jednomu z rodičů a to rodiči určenému 

na základě dohody rodičů. 

Rodičovský příspěvek je státní obligatorní dávka, která rodiči náleží do čtyř let 

věku dítěte, popř. do sedmi let, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené 

nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.50 

Rodičovský příspěvek je tzv. netestovanou dávkou, což znamená, 

že je poskytována nezávisle na výši příjmu. Zákonnou úpravu rodičovského příspěvku 

nalezneme v zákoně o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. (dále jen ZSSP) 

Pokud dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti 

předškolního věku, poskytuje se příspěvek pouze tehdy, jestliže návštěva dítěte 

nepřekročí určitou dobu stanovenou zákonem. 

                                                 
50 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 298. 
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Pro nárok na rodičovský příspěvek musí být splněna podmínka osobní celodenní 

a řádné péče o dítě. 51 

Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou, jestliže rodič 

zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou, (nejde-li o případy uvedené výše) v době, 

kdy je výdělečně činný nebo je žákem či studentem soustavně se připravujícím 

na budoucí povolání, nejde-li o studium za trvání služebního poměru příslušníků 

ozbrojených sil. 

Od 1. ledna 2004 došlo v právní úpravě rodičovského příspěvku k zásadní 

změně spočívající v tom, že zákon již výdělečnou činnost rodiče neomezuje, jak tomu 

bylo dříve. Dávku je tedy možno pobírat i tehdy, je-li rodič výdělečně činný a jeho 

příjem může být jakkoli vysoký. Musí však zajistit onu řádnou, celodenní a osobní péči 

o dítě -  má se jí na mysli péče o dítě v rodině obvyklá, taková, která zajistí jeho 

psychický i fyzický vývoj. Z tohoto důvodu zákon stanoví určitá omezení, pokud jde 

o návštěvu dítěte v jeslích, mateřské škole či podobném zařízení péče o děti.  

Výše rodičovského příspěvku činí 11 400 Kč, jde-li o rodičovský přípěvek 

do 2 let věku dítěte ve zvýšené míře, 7 600 Kč, jde-li o rodičovský přípěvek do 3 let 

věku dítěte v základní míře, 3 800 Kč, jde-li o rodičovský přípěvek do 4 let věku dítěte 

ve snížené míře a 3 000 Kč, jde-li o rodičovský přípěvek v nižší míře. 

Lékařské, psychologické a sociologické výzkumy potvrdily, že první roky života 

dítěte jsou rozhodující nejen pro fyzický vývoj dítěte, ale také pro psychický vývoj 

a pro formování jeho charakteru. Ke správnému rozvoji osobnosti dítěte nepochybně 

patří dobré rodinné prostředí a péče rodičů, zejména matky. Současné poznatky týkající 

se zaměstnanosti matek malých dětí ukazují, že jejich ekonomická činnost je (vzhledem 

k časté nemocnosti malých dětí) problematická a způsobuje tak zaměstnavatelům 

potíže, které mohou vést až k nechuti zaměstnávat matky malých dětí.52 

                                                 
51TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2008, s. 248-249, 258, 262-263, 266. 

52TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2008, s. 248-249, 258, 262-263, 266. 
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Dávkami státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu 

a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin, nákladů týkajících se některých dalších 

sociálních situací, pokud je jejich poskytnutí důvodné z hlediska sociálního 

a ekonomického. Náklady na státní sociální podporu hradí stát.  

Systém státní sociální podpory tvoří sedm dávek, čtyři jsou na výši příjmu 

v rodině nezávislé, zbylé tři jsou poskytovány v závislosti na výši příjmu v rodině. 

V právní úpravě těchto dávek je uplatněn princip adresného poskytování, bývají také 

označovány jako „means tested“. Testované dávky mají své výhody i nevýhody. 

Výhodu můžeme spatřovat v tom, že jsou poskytovány opravdu těm, kteří je vzhledem 

ke své ekonomické a sociální situaci opravdu potřebují. Nevýhodou je značná 

administrativní a finanční náročnost spojená s přiznáváním těchto dávek a s tím spojený 

problém prokazování některých skutečností rozhodných pro vznik nároku na dávku. 

V některých případech je především složité zjistit skutečný příjem žadatele o dávku. 

 Mezi dávku poskytovanou na základě výše příjmu patří i přídavek na dítě. 

Přídavek na dítě je obligatorní peněžitá opakující se dávka státní sociální podpory, která 

je určena pro nezaopatřené děti. Tato dávka se poskytuje pouze tehdy, pokud rozhodný 

příjem v rodině není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 

2,40. Přídavek na dítě je nárokem nezaopatřeného dítěte. Dle § 18 ZSSP činí přídavek 

na dítě za kalendářní měsíc 500 Kč pro děti do 6 let, 610 Kč pro děti od 6 do 15 let 

a 700 Kč pro nezaopatřené děti ve věku 15 až 26 let. 53 

 

                                                 
53TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2008, s. 248-249, 258, 262-263, 266. 
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4. Předškolní zařízení 

Předškolní zařízení pro děti můžeme v České republice dělit na služby péče 

pro děti do tří let věku a služby péče pro děti předškolního věku. 

 

4.1. Služby péče pro děti do 3 let věku v ČR54 

V ČR můžeme rozlišovat až mezi třemi typy služeb pro děti do 3 let věku: 

1) Zdravotnická zařízení typu jesle 

Jedná se o tzv. zvláštní dětská zařízení léčebně preventivní péče, která pečují 

o všestranný rozvoj dětí. Nejčastějšími zřizovateli jeslí jsou obce, které je zřizují 

dle svého uvážení a potřeb území. Péče v jeslích je hrazena z rozpočtu zřizovatele 

a je zcela na něm, jaké stanoví poplatky za pobyt dětí v jeslích, tzn., zda je péče 

poskytována plnou nebo částečnou úhradou klientem. 

2) Soukromá zařízení dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání 

V příloze 2 živnostenského zákona55 (dále jen „ŽZ“) nalezneme vázanou živnost 

„Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Obsahová náplň této živnosti 

je specifikována jako individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku 

v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových 

schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně 

hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Dále zajišťování bezpečnosti a zdraví 

dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí 

a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. Poplatek za umístění dítěte 

do těchto zařízení je dán jejím poskytovatelem. 

                                                 
54 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr  

55  Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3) Služby typu „baby-sitting“ dle zákona číslo 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání 

V příloze č. 4 ŽZ se pod číslem 79. skrývá volná živnost s názvem „Poskytování 

služeb pro rodinu a domácnost“. Obsahová náplň této živnosti je charakterizována 

jako zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu apod.), 

individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání 

dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání 

nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská 

činnost. Obsahem této živnosti však není péče o děti do tří let věku v denním režimu. 

Poplatek je dán komerční bází jejím poskytovatelem. 

 

4.2. Služby péče pro děti předškolního věku v ČR56 

Péče o děti starších 3 let je v České republice zajištěna pomocí husté sítě 

finančně dostupných mateřských školek, které jsou u nás hojně využívány. Přesto 

by k lepší slučitelnosti rodinných a profesních rolí pomohla větší součinnost těchto 

služeb k potřebám rodin s dětmi, například podmínky přijímání dětí do zařízení, 

problém otevíracích hodin. V České republice rozlišujeme mezi těmito typy zařízení: 

1) Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí 

Tyto mateřské školy jsou zřizovány na základě školského zákona č. 561/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

uvádí podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního 

vzdělávání v ní, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další 

speciální péči o děti a úplatě za vzdělávání. Bezúplatně je poskytováno vzdělávání 

v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

                                                 
56 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr  
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2) Mateřské školy „soukromé“, tzn. zřízené církevními právnickými osobami, 

či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání 

nebo školských služeb dle školského zákona. 

Právní úprava těchto mateřských školek je zakotvena taktéž ve školském zákoně, 

podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy jsou stanoveny ve výše uvedené 

vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Výše poplatku za vzdělávání 

je vymezena zřizovatelem. 

3) Soukromá zařízení provozované v režimu živnostenského zákona 

č. 455/1991 Sb., která neposkytují rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci 

výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených 

do sítě škol 

Jedná se o volnou živnost č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání“. Obsahovou 

náplní je především výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka 

v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou 

zařazena do sítě škol, školských a předškolních zařízení. Dále se jedná o jinou 

mimoškolní výchovu a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací 

činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, 

zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto 

akcí, dohled nad dětmi atd.  Obsahem této živnosti nejsou rekreačně-vzdělávací činnosti 

realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských 

zařízeních zařazených do sítě škol. Poplatek stanoví zřizovatel. 

4) Služby typu „baby-sitting“ dle zákona číslo 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání 

Jedná se o živnost „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ viz výše. 
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4.3. Současné problémy institucionální péče o děti v České republice 

V České republice, stejně jako v mnoha dalších zemích bývalého 

východoevropského bloku, došlo k výraznému poklesu v počtu zařízení denní péče 

o děti. Pokles počtu mateřských škol byl spíše postupný, v případě jeslí došlo 

na začátku 90. let k dramatickému propadu. Nyní je v ČR podíl 4 a 5letých dětí 

v zařízeních denní péče o děti v mezinárodním srovnání relativně vysoký, co se však 

týká dětí mladších 3 let, ČR se propadla během několika let mezi země s nejnižším 

zajištěním institucionální denní péče o takto staré děti. 

V dnešní době lze umístit do jesliček asi jen 3 % z celkového počtu dětí, které 

mohly být v jeslích umístěny na konci 80. let.57 Během 90. let došlo k výraznému 

poklesu těchto zařízení z 1043 v roce 1991 na 60 v roce 2003.58 V roce 2006 bylo jeslí 

48 a v roce 2008 klesl počet jeslí na 46.59  

Jesle spadají do kompetence ministerstva zdravotnictví a existují zpravidla 

jen ve velkých městech. Většina dnešních jesliček je soukromých a poplatky 

za ně se pohybují v širokém rozmezí od 2000 Kč do více než 10 000 Kč za měsíc. 

Mateřské školky spadají pod ministerstvo školství a většina z nich je veřejných, i když 

u nás samozřejmě existují i školky soukromé a církevní.60 Státem regulované poplatky 

za ně dosahují na rozdíl od jeslí jen okolo 3 % rodinného rozpočtu. V současně době 

navštěvují školky více než ¾ všech 3letých a více než 90 % 4 a 5letých dětí. V jeslích 

je oproti tomu dnes umístěno pouze 0,5 % dětí mladších 3 let.61  

                                                 
57 HAŠKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 3, s. 51- 52. 
58 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr  
59 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Zdravotnická ročenka České republiky 2008, dostupné 

na http://www.uzis.cz/news.php?article=942&order=&sort=&mnu_id=1100 
60 HAŠKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 3, s. 53. 
61 KUCHAŘOVÁ, V., SVOBODOVÁ, K. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Praha: 

VÚPSV, 2006. 
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K rychlému úbytku jeslí v ČR po roce 1989 (zatímco podíl dětí v mateřských 

školách se udržel na vysoké úrovni), pravděpodobně přispělo legislativní zakotvení 

správy jeslí pod ministerstvo zdravotnictví jako zdravotně preventivní zařízení a správa 

mateřských škol zařazená pod ministerstvo školství, které pochází ze 40. až 50. let 

20. století. Fakt, že správa jeslí tradičně spadala do kompetence ministerstva 

zdravotnictví, přispěl po roce 1989 k vyloučení jeslí ze systému předškolních zařízení, 

který tvoří první článek státem podporované školské soustavy. Jesle patřily mezi 

předškolní zařízení v ČR od 60. let, kdy se uvažovalo o předání zodpovědnosti za jesle 

mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, které nakonec nebylo 

realizováno. Vzhledem k vyloučení jeslí ze systému státem podporovaných 

předškolních zařízení po roce 1989 došlo k redukci jejich počtu a také k navýšení 

poplatků za jejich služby. 

V polovině 90. let došlo k převisu poptávky v oblasti institucionálních služeb 

denní péče o děti mladších 3 let nad nabídkou míst v jeslích a to vedlo k rychlému 

navyšování podílu těchto dětí ve školkách. Od konce 80. let se podíl dětí mladších 3 let 

zapsaných ve školkách ztrojnásobil. V dnešní době je ve školkách zapsáno 25 % 

ze všech dvouletých dětí. 

Místa v mateřských školkách ovšem také neustále klesají. Od 90. let mírně 

vzrůstá porodnost a proto dochází v posledních letech k rychlému růstu počtu 

nepřijatých dětí do školek z důvodu nedostatečné kapacity. Mezi lety 2000 až 2006 

dosáhl počet nepřijatých dětí do školek 10 000.  

Výzkum „Rodiče 2005“ ukázal, že se v průběhu 90. let u nás stále rozšiřovala 

skupina matek, které zůstávaly s dětmi v domácnosti po dobu přesahující tříletou 

ochrannou lhůtu, po kterou má zaměstnavatel povinnost přijmout rodiče po návratu 

z rodičovské dovolené na stejnou pozici.62 

                                                 
62 HAŠKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 3, s. 54-55. 
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Výzkum VÚPSV z roku 200663 ukázal, že pro 40 % matek, které nenastoupily 

zpět do práce v době, kdy skončila jejich tříletá rodičovská dovolená, byla jedním 

z hlavních důvodů nemožnost umístit dítě do školky. Dalším důvodem byla např. 

nemožnost návratu na trh práce na částečný úvazek či práci z domova. 

Soukromou placenou péči o předškolní děti v ČR využívá pouze 1-2 % rodin 

a to také z důvodu finanční nedostupnosti. Jedno až dvě procenta rodičů s předškolními 

dětmi praktikují také vzájemné hlídání dětí mezi rodiči.  

Někteří rodiče své děti vodí do mateřských center, která počala vznikat v ČR 

v 90. letech 20. století. Tato centra na rozdíl od jeslí a školek neslouží ke každodenní 

celodenní péči o děti.64 Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, 

které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s 

malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.65 

Dle údajů ministerstva průmyslu a obchodu se za poslední 2 roky zdvojnásobil 

počet osob, které mají živnostenské oprávnění na péči o děti do 3 let věku. Další tisíce 

lidí mají volnou živnost na péči o starší děti. Pro zřízení miniškolky je tedy zapotřebí 

živnostenský list a některá další povolení. Pokud zřizovatelé nežádají dotace 

od ministerstva školství, podmínky nejsou přísné. Cena za hlídání dětí v miniškolkách, 

které se často vyskytují například v přízemí rodinných domů, se pohybuje kolem 

30 až 100 Kč za hodinu. Záleží, zda jde o hlídání jednorázové, pravidelné či jsou 

zde poskytovány navíc kurzy angličtiny.66 

 

                                                 
63 KUCHAŘOVÁ, V. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: 

VÚPSV, 2006. 
64 HAŠKOVÁ, Hana. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 3, s. 56. 
65 http://www.materska-centra.cz/ ze dne 26. 4. 2010.  

66 http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=665837 ze dne 14. 4. 2010.  
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4.4. Firemní školky v ČR 

Institut firemních školek mírně vylepšuje neuspokojivou situaci ČR ve sloučení 

profesních a mateřských rolí. Firemních školek je v ČR bohužel zatím poskrovnu, 

zaměstnavatelé vycházejí zaměstnaným matkám vstříc obvykle jen s prací na částečný 

úvazek či možností pracovat doma.  

Velkými výhodami firemních školek je jejich otevírací doba, zpravidla 

od 6 hodin či 7 hodin ráno do 18 hodin, firemní školka je otevřena i o prázdninách 

a měsíční částka se pohybuje kolem 1000 Kč. Kvalitu firemních školek zvyšuje výuka 

angličtiny s rodilým mluvčím, návštěvy farem, taneční kroužky či návštěvy knihovny.67 

Ve firemních školkách jsou děti většinou rozděleny do tříd podle věku. V některých 

školkách jsou děti v první třídě již od 18 měsíců do 3 let, v druhé třídě jsou 3 až 5leté 

děti a třetí třída je pro předškolní děti. Jiné školky se starají o děti až od 1 či 2 let 

do 6 let věku. Vedle „školkovného“ kolem 1000 Kč rodiče platí stravné přibližně 

dalších 1000 Kč, pokud dítě chodí do školky každý všední den.  

Pro firmu zřízení firemní školky znamená náklad v řádech milionů korun ročně. 

Výhodou pro firmy je raději pomoci ženám neztratit kontakt s firmou a vyjít vstříc 

případně upravenou pracovní dobou než si vychovávat nové zaměstnance na dobu 

trvání mateřské. Dalším pozitivem pro firmu určitě bude image atraktivního 

zaměstnavatele, udržení si kvalitních zaměstnanců, zvýšení jejich loajality, snížení 

jejich absence.  

Mezi další cenné výhody firemních školek patří komunikace rodičů 

s vychovatelkami prostřednictvím emailu a možnost rodičů sledovat své dítě v práci 

pomocí kamer umístěných ve školkách. 

Projekt firemních školek je v České republice prozatím v počátcích, jelikož jde 

o velmi finančně náročnou investici, kterou si podniky dvakrát rozmýšlejí, 

když nemohou využít daňových odpočtů ani jiných výhod od státu.68 Dalším důvodem, 
                                                 

67 MANDAUSOVÁ, K. Proč chybějí firemní školky. Mladá fronta DNES, příloha Zaměstnání, 4. června 

2009, s. D1. 
68 HOVORKOVÁ, K. Školka je nejlepším benefitem. Mladá fronta DNES, příloha Zaměstnání, 8. dubna 

2010, s. C8.   
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proč firmy upouštějí od zřízení firemních školek, jsou náročné hygienické vyhlášky69, 

které nařizují například speciální sociální zařízení a dietologické podmínky stravování. 

Dále jde o splnění požadavku velkého venkovního hřiště s daným množstvím zeleně 

hned vedle školky, což málokterá firma v centru města může splňovat. 

Na firemní školky je možno žádat o dotace v rámci evropských grantů, 

které představují peníze pouze pro rozběhnutí školky.70 

  

4.5. Denní péče o děti v EU71 

Zajištění péče o děti od 3 let věku je v evropských zemích téměř neuspokojivá. 

Co se týká péče o děti do 3 let věku, s výjimkou Francie a Švédska je jejich nabídka 

v ostatních zemích nedostatečná.  

V Německu a Itálii do jeslí chodí méně než 10 % dětí do 3 let věku. 90 % dětí 

starších 3 let navštěvuje mateřskou školu. V Německu většina školek funguje 

na dopolední bázi, poslední dobou se však snaží přizpůsobit potřebám rodičů a nabízejí 

i odpolední péči. V Itálii jsou zavedeny tři stupně péče o děti: dopolední péče 

do 25 hodin týdně, střední varianta do 40 hodin týdně a nejdelší možná péče 

až do 49 hodin týdně. 

Ve Švédsku se setkáme s velmi flexibilním přístupem. Místní samospráva 

zajišťuje předškolní péči o děti ve věku 1 až 5 let v případě, že jejich rodiče pracují 

nebo studují. Univerzální bezplatný systém předškolní péče je určen pro všechny 4leté 

a 5leté děti, to znamená i děti nezaměstnaných rodičů či rodičů na rodičovské dovolené 

a to nejméně na 3 hodiny denně. Místní samospráva dále zabezpečuje možnost využít 

předškolní třídy pro 6leté děti a valná většina dětí tyto třídy navštěvuje. Předškolní děti 

                                                 
69 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.  

70 HOVORKOVÁ, K. Rozvoj firemních školek brzdí legislativa a náklady. Mladá fronta DNES, příloha 

Zaměstnání, 8. dubna 2010, s. C9.    
71 HÖHNE, Sylva. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 6, s. 105, 119-122, 127-128. 



51 

 

ve Švédsku mají také k dispozici mimoškolská centra. Institucionální péče 

je tak zajištěna pro více než 1/3 dětí do 3 let a zhruba ¾ dětí do začátku školní 

docházky. 

Ve sjednoceném švédském systému patří předškolní výchova do oblasti 

pedagogické a předškolní zařízení jsou dnes v působnosti ministerstva školství. Oproti 

České republice, kde jesle spadají pod ministerstvo zdravotnictví, je na švédské děti 

nahlíženo z hlediska pedagogického, tzn. pomocí vedení kvalifikovaných učitelů 

s odborným vzděláním v dětské psychologii. 

Velká Británie také nabízí rodinám s malými dětmi velké množství služeb péče 

o děti. Předškolní péče je zde zajišťována jeslemi, mateřskými školami a denními centry 

pro děti do 5 let. Nejčastějšími návštěvníky těchto zařízení jsou 3 a 4leté děti. Vedle 

těchto institucí jsou ve Velké Británii využívány soukromé pečovatelky, buď ty úředně 

registrované a profesionální nebo soukromé chůvy najímané rodiči. Všechny tyto služby 

lze různě kombinovat a zajistit tak péči o dítě po celý den. 

Ve Francii je nabízen systém péče o děti do 2 let a od 2 do 6 let. Nejmenší děti 

navštěvují jesle, které mohou být kolektivní (celodenní péče po celý rok), rodičovské 

(centra řízená sdružením rodičů, kdy zde každý rodič pracuje obvykle půl dne za týden), 

rodinných (40 pečovatelů, kteří se o děti starají ve svém vlastním bytě) 

nebo podnikových zařízení (zřízených zaměstnavatelem). Tyto služby v souhrnu 

pokrývají péči o 10 % dětí v daném věku. Péči o předškolní děti zajišťují hlavně 

mateřské školky, z 80 % soukromé. Návštěvnost 3,4 a 5letých dětí je téměř 100 %, 

2letých zde chodí více než 1/3. Vedle těchto možností rodiče využívají velmi často 

služeb soukromých osob, které pečují maximálně o tři děti v jejich domově. 

 

4.5.1. Firemní školky a benefity v EU72 

Co se týká firemních školek, v západní Evropě nejsou žádnou výjimkou. Kvalita 

a úroveň péče o zaměstnance včetně zaměstnaných matek je v cizině mnohem vyšší 

                                                 
72  MANDAUSOVÁ, Klára. Jak pomáhají zaměstnaným matkám v Evropě?. Mladá fronta DNES, příloha 

Zaměstnání, 4. června 2009, s. D1. 
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než v České republice. Řada firem v zahraničí, které nemají vlastní firemní školku, 

poskytuje rodičům zvláštní příspěvky na péči o děti. Například v Německu může rodič 

na placení školky získat příplatek ke mzdě, podmínkou je, aby do ní dítě chodilo 

pravidelně. Na chůvy se příspěvek nevztahuje. V Dánsku existuje velká síť školek, 

státních nebo soukromých, které dotuje stát. Pokud se v Dánsku ocitne rodina 

ve finanční nouzi, má právo posílat dítě do školky zdarma. Ve Francii existuje 

společnost, která pomáhá zakládat a provozovat zařízení, která pečují o děti 

již od tří měsíců ve středu odpoledne, kdy mají školky zřizované městy volno, 

a po dobu prázdnin. V Belgii mohou zaměstnanci požádat o poukázky na domácí práce, 

v Británii zase o poukázky na péči o děti. V západní Evropě dále fungují speciální 

programy, které usnadňují ženám návrat do zaměstnání. Pomocí tzv. mentorů se učí, 

jak se znovu zapojit do své profese. 
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5. Pracovněprávní legislativa 

Těhotenství, mateřství a rodičovství významně mění život člověka, ovlivňují 

jeho přístup k zájmům i povinnostem a přirozeně zasahují i do oblasti pracovních 

vztahů. Zákon pro tyto případy garantuje řadu práv a ukládá povinnosti, především 

upravuje pracovní podmínky těhotných žen a matek. Poskytuje jim v tomto životním 

období zvýšenou ochranu, pokud se týká výkonu práce, rozvázání pracovního poměru, 

poskytování mateřské a rodičovské dovolené, přídavků na děti atd.73 

 

5.1. Zaměstnanost žen – matek 

Ženy mají stejně jako muži důležitou úlohu v ekonomickém, politickém, 

sociálním a kulturním životě společnosti. V současnosti ženy zaujímají více než 1/3 

všech pracujících na celém světě. Počet ekonomicky činných žen je vysoký ve všech 

vyspělých zemích, Česká republika není výjimkou.74  

České ženy jsou již po tři generace spoluživitelkami a živitelkami rodin (oproti 

ženám „na Západě“, které na trh práce začaly pronikat až od 70. let minulého století). 

Tvoří 44 % pracovní síly a pracují téměř výhradně na plné pracovní úvazky. Současně 

jsou však stále považovány za hlavní vykonavatelky neplacené práce a péče, 

a to jak co se týká péče o děti, tak i v případě starých a nemohoucích členů rodiny. 

Úroveň zaměstnanosti žen se pak zcela pochopitelně liší dle jejich dosaženého 

vzdělání. Vzdělanější ženy vykazují vyšší míru zaměstnanosti (bez ohledu 

na přítomnost dítěte), a to jak v případě částečných, tak plných úvazků. Ve věkové 

kategorii 25-64 let v České republice je průměrná míra zaměstnanosti žen s nižším 

a nižším středním vzděláním 42 %, s vyšším středním vzděláním 67 % 

a s vysokoškolským vzděláním 80 %. 

                                                 
73 KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Sebeobrana zaměstnance aneb jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy s.r.o., 

2002, s. 66. 
74 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 334.  
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Avšak ani přes dlouholetou tradici pracovní participace českých žen nedošlo 

ke zlepšení jejich pozice na pracovním trhu a k rovnoměrnějšímu přerozdělení 

neplacené práce a péče mezi muže a ženy. Pokud jsou ženy na vedoucích místech, 

pak většinou na pozicích s menší odpovědností. Vzdělání navíc hraje v České republice 

v platové diskriminaci negativní úlohu, ačkoliv obvykle platí, že čím vyšší vzdělání, 

tím menší genderové rozdíly ve mzdách. Dle ČSÚ všechny ženy v roce 2006 v průměru 

dosáhly jen 75 % průměrných hrubých měsíčních mezd mužů, vysokoškolačky dosáhly 

jen 68 % průměrných hrubých měsíčních mezd vysokoškoláků. Medián (hodnota, která 

je právě v prostředku všech pozorování, která jsme seřadili podle jejich velikosti) 

ukazuje, že ženy dosahují 81 % a vysokoškolačky 75 % hrubých měsíčních mezd svých 

protějšků.75 

Vysoká zaměstnanost žen je dána několika příčinami – nejen hospodářského 

rozvoje společnosti, ale také zvyšováním vzdělanosti a kvalifikace žen, jejich snahou 

po uplatnění tohoto vzdělání, snahou o zapojení do politického a veřejného života 

a v neposlední řadě i snahou zabezpečit vyšší životní úroveň rodiny druhým příjmem. 

Ekonomicky a politicky vyspělá společnost se vyznačuje ekonomickou a právní 

rovnoprávností žen. Jedná se především o rovné postavení žen a mužů, pokud 

jde například o přístup k výkonu povolání, funkcí, zajištění sociálních práv. 

Uskutečnění rovnoprávnosti žen s muži v práci a rodině mimo jiné vyžaduje, 

aby některé pracovní podmínky byly pro ženy upravené diferencovaně. Právo žen 

na zvláštní pracovní podmínky je jedním z nejdůležitějších sociálních práv. 76 

Vedle pozitivních rysů má vysoká míra zapojení žen do pracovního procesu 

i četné problémy vyplývající především z toho, že žena má také velice důležitou 

a nezastupitelnou funkci – funkci mateřskou. Fyziologické zvláštnosti ženského 

organismu a plnění mateřského poslání vyžadují, aby byla ženám v pracovněprávních 

                                                 
75 SIROVÁTKA, Tomáš, HORA, Ondřej. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: 

Nakladatelství ALBERT, 2008, s. 179-180. 

76 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 334-

336.  
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vztazích poskytována zvýšená ochrana. ZP adaptuje pracovní podmínky žen s ohledem 

na dva faktory: 

1) faktor biologický: fyziologické zvláštnosti ženského organismu činí ženy citlivější 

vůči určitým druhům prací a pracovišť, jde např. o práce, které jsou pro ženy fyzicky 

nepřiměřené, pracoviště příliš hlučná, prašná atd. 

2) faktor společenský: na ženách ještě stále spočívá převážná část péče o děti 

a domácnost, což velmi zatěžuje jejich organismus jak po stránce fyzické, 

tak i psychické; zapojení do pracovního procesu by mohlo být překážkou pro výchovu 

dětí.  

 Článek 32 odst. 2 LZPS stanoví, že ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, 

ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. Zvláštní pracovní 

podmínky lze vymezit jako soubor práv a povinností žen a doporučení zaměstnavatelům 

a státním orgánům, jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolů 

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

a zároveň se ženy mohly věnovat výchově dětí. 77 

 

5.2. Zákazy některých prací a převedení na jinou práci 

Fyziologické rozdíly ženského organismu a plnění společenských funkcí 

nedovolují, aby ženy vykonávaly všechny práce, jelikož by výkon některých mohl mít 

nepříznivý vliv na jejich organismus, těhotenství nebo mateřství.  

Rozlišujeme práce: 

1) zakázané všem ženám – stanovené v § 238 odst. 1 ZP (práce pod zemí při těžbě 

nerostů nebo při ražení tunelů a štol; z tohoto zákazu jsou ale učiněny některé výjimky) 

2) zakázané ženám, které kojí, jsou těhotné a matkám do konce devátého měsíce 

po porodu. Jedná se o práce ohrožující jejich mateřství, práce a pracoviště uvedené 

                                                 
77 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 334-
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ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, práce, pro které nejsou dle lékařského posudku 

zdravotně způsobilé, práce přesčas – týkají se těhotných žen a všech žen, které pečují 

o dítě mladší než 1 rok.78 Všechny tyto zákazy platí i proti vůli ženy, i kdyby s jejich 

výkonem souhlasila, zaměstnavatel jí nesmí takovými pracemi zaměstnat.79 

Pokud zaměstnaná žena koná práci zakázanou těhotným ženám a otěhotní, 

nebo práci, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel 

podle § 239 ZP povinen ji dočasně převést na jinou vhodnou práci. Tuto povinnost má 

zaměstnavatel i vůči zaměstnankyni, která se nachází v období do 9. měsíce po porodu 

a vůči zaměstnankyni, která kojí.  

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

nižšího výdělku, připadá ji z prostředků nemocenského pojištění vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství. Tato obligatorní dávka je poskytována těhotným ženám 

až do nástupu na mateřskou dovolenou a matkám po návratu z mateřské dovolené 

až do 9. měsíce po porodu.80 Pro účely nároku na tento příspěvek se však nepřihlíží 

ke snížení příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku v době 

po převedení na jinou práci.81 

Paragraf 239 odst. 1 ZP taktéž zakotvuje povinnost zaměstnavatele vyhovět 

žádosti těhotné ženy pracující v noci, ženy, která kojí či ženy-matky do konce 9. měsíce 

po porodu o zařazení na denní práci. Obdobná povinnost je stanovena v par. 41 odst. 1 

písm. g) ZP.82 Je ale dobré si uvědomit, že těhotným ženám není práce v noci zakázána.  

V případě, že by zaměstnavatel nevyhověl zaměstnankyni a nepřevedl ji na jinou 

vhodnou práci, práci by zaměstnankyně neměla vykonávat, jelikož se v tomto případě 

                                                 
78 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 334-

336.  
79 KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Sebeobrana zaměstnance aneb jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy s.r.o., 

2002, s. 67.   
80 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 337.  
81 KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Sebeobrana zaměstnance aneb jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy s.r.o., 

2002, s. 68. 
82 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 337.  
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jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnankyni přísluší náhrada 

mzdy ve výši průměrného výdělku.83 

Práce přesčas, pracovní cesty a přeložení by mohly činit těhotným 

zaměstnankyním a zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o malé dítě, značné 

obtíže, proto ZP v § 241 odst. 3 stanoví absolutní zákaz práce přesčas těhotným 

zaměstnankyním a zaměstnankyním, které pečují o dítě mladší než jeden rok. Těhotné 

zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do věku osmi let smějí 

být vysílání na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště 

jen s jejich souhlasem pro každou pracovní cestu. Přeložit je může zaměstnavatel 

jen na jejich žádost. Stejná právní úprava platí i pro osamělou zaměstnankyni 

a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě až do jeho 15 let věku. 

Dle § 241 ZP je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců 

do směn k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, těhotná zaměstnankyně 

nebo zaměstnanec, 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, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, 

nebrání-li tomu provozní důvody.84 Mzda pak v případě, která přísluší ženě v případě 

žádosti o kratší pracovní dobu, odpovídá této kratší pracovní době. Pokud 

by zaměstnavatel žádosti zaměstnanců nevyhověl, mohou se domáhat nápravy i soudní 

cestou.85  

Zaměstnavatel je povinen dle § 242 ZP poskytnout zaměstnankyni, která kojí 

své dítě, kromě přestávek v práci také zvláštní přestávky ke kojení. Tyto přestávky 

se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku. Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní 
                                                 

83 KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Sebeobrana zaměstnance aneb jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy s.r.o., 

2002, s. 67. 
84 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 337-

338. 
85 KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Sebeobrana zaměstnance aneb jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy s.r.o., 

2002, s. 68. 
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dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové 

přestávky a v dalších třech měsících, tedy až do konce patnáctého měsíce věku dítěte, 

jedna půlhodinová přestávka za směnu. V případě, že zaměstnankyně pracuje po kratší 

pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší 

ji jen jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce jednoho roku. 86 

 

5.3. Pružná pracovní doba a práce konaná doma 

Pružná pracovní doba se může uskutečňovat jen na některých pracovištích 

a u některých zaměstnanců. Zaměstnanec si sám volí začátek, případně i konec pracovní 

doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem; 

mezi tyto dva časové úseky stanovené zaměstnavatelem je vložen časový úsek, v němž 

je zaměstnanec povinen být na svém pracovišti. Na pružnou pracovní dobu není právní 

nárok. 

Dalším krokem vstříc skloubení rodiny a práce je možnost si v pracovní smlouvě 

sjednat, že pracovník nebude konat pro zaměstnavatele práci na pracovišti 

zaměstnavatele, ale za podmínek stanovených v pracovní smlouvě doma v pracovní 

době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhne. Pracovní poměry takových zaměstnanců 

se řídí ustanoveními ZP s jistými odchylkami:  

• na tyto zaměstnance se neuplatní úprava rozvržení pracovní doby, prostojů 

ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy  

• při důležitých osobních překážkách v práci jim nenáleží náhrada mzdy 

• nenáleží jim ani mzda a plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno 

nebo náhrada mzdy nebo příplatek za práci ve svátek.87 

                                                 
86Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr  

87Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr  
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5.4. Pracovní volno88 

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., ZP a zákon o nemocenském pojištění 

č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravují situace, kdy je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno: 

• Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance/zaměstnankyně v práci 

po dobu ošetřování dítěte mladšího deseti let nebo jiného člena domácnosti a po dobu 

péče o dítě mladšího deseti let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského 

výchovného zařízení nebo školy, v jejichž péči dítě jinak je, nebo jestliže osoba, která 

o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, popřípadě se podrobila 

vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo 

pracovní dobu zaměstnance/zaměstnankyně. Po tuto dobu nepřísluší 

zaměstnanci/zaměstnankyni náhrada mzdy nebo platu, ale má nárok na dávku 

nemocenského pojištění, tzv. ošetřovné, které za kalendářní den činí 60 % denního 

vyměřovacího základu. 

• Při narození dítěte se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne manželovi 

nebo druhovi na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky/družky do zdravotnického 

zařízení a zpět a dále bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu 

manželky/družky.  

• K doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo 

ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření 

nebo léčení se pracovní volno poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden 

den, s náhradou mzdy nebo platu a to jen jednomu z rodinných příslušníků, a to byl-li 

doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. 

V případě, že má zaměstnanec nárok na podporu při ošetřování člena rodiny v rámci 

nemocenského pojištění, náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší. 

                                                 
88 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina, Slučitelnost rodinných a profesních rolí, 

http://www.mpsv.cz/cs/4#sprr 
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• K doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte se pracovní volno poskytne jen jednomu z rodinných 

příslušníků na nezbytně nutnou dobu, bez náhrady mzdy nebo platu. 

• V případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte se pracovní volno s náhradou mzdy 

nebo platu poskytne v rozsahu dvou dnů a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. 

• K účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence 

jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance se pracovní 

volno s náhradou mzdy nebo platu poskytuje v rozsahu jednoho dne a dalšího dne, 

pokud dotyčný zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.  

• Jedná-li se o pohřeb prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela 

nebo jiné osoby, která sice nepatří k těmto nejbližším příbuzným, ale žila 

se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, se pracovní volno s náhradou mzdy nebo 

platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den a na další den, jestliže 

zaměstnanec obstarává záležitosti týkající se pohřbu. 

• Na vlastní svatbu se poskytuje pracovní volno na dva dny, z toho jeden den k účasti 

na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu však přísluší pouze za jeden den. 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se ale poskytuje rodiči na jeden den 

k účasti na svatebním obřadu při svatbě dítěte. Ve stejném rozsahu se poskytuje 

pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu při svatbě rodiče.   

• Zaměstnavatel dále může poskytnout zaměstnanci pracovní volno i z jiných vážných 

důvodů, především k vyřízení podstatných osobních, rodinných a majetkových 

záležitostí, které zaměstnanec nemůže vyřídit mimo pracovní dobu. Záleží na rozhodnutí 

zaměstnavatele, na jak dlouhou dobu zaměstnance uvolní. Je zde také možnost dohody 

se zaměstnavatelem nadpracovat si zmeškanou pracovní dobu. 
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5.5. Ukončení pracovního poměru a okamžité zrušení pracovního 

poměru 

ZP dále poskytuje těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním a zaměstnancům 

pečujících o děti zvýšenou ochranu proti rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr výpovědí v době, 

kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou 

nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, jen zcela 

výjimečně dle § 54 písm. a) ZP v případech stanovených v § 52 ZP, tj. ruší-li 

se zaměstnavatel nebo jeho část nebo přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

Tyto situace však neplatí v případě organizačních změn, jestliže se zaměstnavatel 

přemisťuje v rámci místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní 

smlouvy vykonávána. 

Zaměstnavatel nesmí dle § 55 odst. 2 ZP okamžitě zrušit pracovní poměr 

s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské, zaměstnancem 

nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou. S těmito zaměstnanci však může 

zaměstnavatel z důvodů, pro které by jinak mohl zrušit pracovní poměr okamžitě, 

rozvázat pracovní poměr výpovědí (tj. pokud by zaměstnankyně či zaměstnanec porušil 

pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, anebo 

na dobu nejméně 6 měsíců v případě úmyslného trestného činu spáchaného při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi). Pro zaměstnankyni na mateřské 

dovolené a pro zaměstnance na rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, platí absolutní zákaz okamžitě zrušit pracovní 

poměr, to znamená, že z důvodů, pro které je možno zrušit pracovní poměr okamžitě, 

nelze rozvázat s těmito zaměstnanci pracovní poměr ani výpovědí.89 

Je třeba vzít ale v potaz, že zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr 

s těhotnou zaměstnankyní či v době péče o dítě ve zkušební době.90 

                                                 
89 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 338-339.   
90 KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Sebeobrana zaměstnance aneb jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy s.r.o., 

2002, s. 70.  
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Vzhledem k zásadě rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích mohou 

požívat ochranu v těchto vztazích při péči o totéž dítě oba rodiče současně 

za předpokladu, že je splněna podmínka péče o dítě do zákonem stanoveného věku.91 

Na závěr této kapitoly uvádím graf znázorňující míru zaměstnanosti a práce 

na částečný úvazek podle pohlaví ve vybraných zemích EU.92  

 

Graf č. 3 Míra zaměstnanosti a práce na částečný úvazek podle pohlaví v % 
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Zdroj: Eurostat, 2006.

                                                 
91 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 338-339.  
92 HÖHNE, Sylva. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008. 

Kapitola 6, s. 109.  
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou harmonizace profese 

a péče o rodinu z pohledu naší republiky a zemí Evropy. 

Cílem této práce bylo zmapovat současný stav a problémy slaďování práce 

a péče napříč Evropou, porovnat situace a seznámit čtenáře s možnými opatřeními. 

Rodinná politika se v současné době v jednotlivých zemích Evropské unie 

podstatně liší, rozdíly jsou patrné především v délce mateřské dovolené, rodičovské 

dovolené a výši dávek a příspěvků.93 

Největší prostor jsem věnovala analýze rodičovské dovolené v České republice 

a v evropských zemích. Počátky odlišností úpravy u nás a ve Švédsku, které 

je „zakladatelem“ rodičovské dovolené, tkví nejen v roce zakotvení rodičovské 

dovolené do právního řádu – ve Švédsku je to rok 1974, v České republice rok 2001, ale 

také ve zrodu rodinné politiky, který ve Švédsku spadá z důvodu populačních problémů 

již do 30. let 20. století. 

Dalším důvodem odlišností České republiky a Švédska bezesporu bude fakt, 

že Česká republika prošla 40 lety autoritativního komunistického režimu a Švédské 

království má jednotný systém s jedním typem rodičovské dovolené a jedním typem 

denní péče o děti, zatímco Česká republika má dva systémy rodičovské a dva druhy 

systému péče o děti dle věku dítěte.94 

Do budoucna bychom se mohli inspirovat flexibilním systémem Švédska, který 

by nám mohl přinést větší počet otců na rodičovské dovolené a tím větší pomoc ženám, 

na kterých dnes především leží břímě péče o děti. Švédsko představuje komplexní 

sociální ochranu, kam spadají přídavky na děti, veřejná zdravotní péče, rodičovské 

pojištění, bezplatné školství a vysoký počet institucí předškolní péče o děti, které jsou 

                                                 
93 ŠPIDLA, Vladimír. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 4, s. 20-26. 

94 SAXONBERG, Steven. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 7, s. 125-126. 
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financovány místními orgány. Smyslem těchto opatření je podpora dvoukariérových 

rodin, která se realizuje na základě opatření umožňujících rovný přístup k sociálním 

dávkám ve vztahu k pohlaví, ale i snahy o harmonizaci práce a péče o rodinu.95 

Podnětem ze SRN v oblasti lepší harmonizace práce a péče by pro naši zemi 

mohl být německý unikátní komplex daňových úlev, jako například odpis částky 

zvyšující tzv. nezdanitelný základ přijmu, odpis částky na profesní přípravu dítěte, 

různá daňová zvýhodnění pro osamělé rodiče a pomoc poskytovaná fondy pro matky 

v nouzi. Do fondu přispívají vedle státu i jednotlivé spolkové země, církve a nejrůznější 

soukromé organizace.96 

Inspirací z Dánska by mohly být přídavky, kterými jsou zvýhodněny rodiny 

samoživitele, studentů apod. Tyto plusy včetně častějšího nároku na příspěvek 

na bydlení totiž přispívají k vysoké mimomanželské plodnosti.97 

V oblasti rodičovské dovolené patříme mezi několik málo zemí 3letou 

rodičovskou, avšak oproti zemím jako je Itálie, Island či Spolková republika Německo 

u nás systém rodičovské nezvyšuje motivaci obou rodičů podílet se na rodičovské 

dovolené, kdežto v jiných zemích se při neúčasti druhého rodiče ztrácí například nárok 

na několik měsíců rodičovské navíc. 

Nejflexibilnější systém rodičovské dovolené je bezpochyby ve Švédsku, kdy 

rodiče nemusejí každý měsíc pobytu doma čerpat 100% příspěvku, který jim náleží. 

Jediným omezením je nutnost vyčerpat celek do 8 let věku dítěte. Dalším pozitivem 

                                                 
95  MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 117-118. 

96  MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 103-104. 

97  MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích. Praha: 

VÚPSV, 2003, s. 33. 
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je možnost rozdělení času obou rodičů dle jejich vůle. Je patrné, že švédský systém 

je zaměřen na rovnost pohlaví, zvýšení porodnosti a zefektivnění politiky.98 

Česká republika stejně jako řada jiných evropských zemí bohužel stále ještě 

nenaplňuje cíle Evropské unie znějící na rovnoprávnou společnost, kde mají nejenom 

muži ale i ženy právo na rozvoj svého osobního, rodinného a profesního života. 

Hlavními důvody těchto cílů EU jsou demografický vývoj populace, nárůst podílu žen 

na trhu práce a proměňující se model rodiny. Nejpodstatnější problém tkví v tom, 

že v mnoha evropských zemích stále ještě panuje tradiční kultura, která vnímá ženu 

především jako někoho, kdo má „povinnost“ být doma a pečovat o rodinný krb a tím 

je jí bráněno uplatnit se na trhu práce.99  

Dalším důležitým problémem je odmítání žen zaměstnavateli, kteří u nich 

automaticky bez ohledu na jejich reálné schopnosti očekávají konflikt rodinných 

a profesních rolí. Taktéž rozdíly na úrovni mezd jsou nejvyšší ve věku, kdy žena 

nejčastěji pečuje o malé dítě. 100 

Problematika týkající se zajištění institucionální péče o děti byla vyjádřena tzv. 

Barcelonskými cíly danými Evropskou komisí. Dle těchto cílů by měla být do konce 

roku 2010 zabezpečena institucionální péče pro 33 % dětí mladších 3 let a pro 90 % dětí 

starších 3 roky do začátku povinné školní docházky. Již nyní lze ale konstatovat, 

že pokud jde o zajištění péče o děti od 3 let, je dostupnost těchto zařízení dostačující. 

Pokud však jde o institucionální péči o děti do 3 let, s výjimkou Francie a Švédska 

je tato péče v jiných evropských zemí, včetně České republiky, nedostatečná.101 

                                                 
98  SAXONBERG, Steven. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008. Kapitola 7, s. 125-126, 130-137. 

99 ŠPIDLA, Vladimír. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 

2008, kapitola 4, s. 14-20. 

100 HAMPLOVÁ, Dana. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav 

AV ČR, 2007, s. 101.  
101 HÖHNE, Sylva. In KŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: Nakladatelství SLON, 2008, 

kapitola 6, s. 119-120. 
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 Největším oříškem, se kterým se potýkají dnešní rodiče, se mi jeví oblast 

problému institucionální péče o děti. Problémem není pouze nedostatek jeslí 

a mateřských škol, ale také jejich přizpůsobení se potřebám rodičů například otevírací 

dobou. 

Jedním z  řešení tohoto problému se zdají být soukromé školky, které 

se ale vyznačují několikanásobně vyššími náklady pro rodiče, než je tomu ve státních 

školkách a jeslích. Dalším možným řešením pro zatím malou skupinu rodičů v ČR jsou 

firemní školky, kterých je u nás zatím poskrovnu opět z důvodů finanční náročnosti, 

tentokrát pro zaměstnavatele, přestože jde o velké lákadlo pro rodiče-kvalitní 

zaměstnance. Asi nejsympatičtější je takové řešení problému hlídání dětí, 

kdy si maminky vyřizují živnostenské oprávnění ke zřízení miniškolky a spojují tak 

hlídání dětí s novou vlastní prací. 

Co se týče pracovněprávní legislativy týkající se tématu mé diplomové práce, 

jako vhodné opatření mi připadá především práce na částečný úvazek 

pro zaměstnankyně-matky a možnost práce z domova. 

Řešením nastíněných problémů by mohlo být rozpoznání hodnoty rodiny 

a uznání práva na práci v součinnosti s právem na péči na úrovni politik jednotlivých 

států. Tato práva by se měla doplňovat a ne vylučovat. Vedle dostupných a kvalitních 

služeb péče o děti je podmínkou dosažení cíle rovnosti moderní organizace práce 

založená zároveň na flexibilitě a jistotě, která bere v úvahu generová znevýhodnění 

a snaží se je vyrovnat.102 

 

                                                 
102 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M. In K ŘÍŽKOVÁ, Alena a kolektiv. Práce a péče. Praha: 

Nakladatelství SLON, 2008. Kapitola 5, s. 102-103. 
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Resumé / Summary 

Title: Problems of harmonization of work and family care - European trends versus 

situation in the Czech Republic 

The purpose of my thesis is to analyse the current situation and problems 

of harmonization of work and family care, compare the situation in the Czech Republic 

in relation to other European countries and acquaint the reader with appropriate 

measures. 

I chose the theme of my thesis for its contemporaneousness and also because 

these are the problems I will deal with soon. 

The thesis composes five chapters. In the first chapter, I introduce reader 

to the problems in terms of comparing the problem in the Czech Republic 

and the European Union, indicating the impact on employment.  

Chapter two outlines the historical development of the problem, the European 

Union directive on equality and discrimination and deals with the European social 

policy with focus on family policy. 

In the following three chapters I identified specific instruments that solve 

problems encountered by today’s families. 

The first instrument is parental leave, the maternity benefit and child benefit. 

Another instrument mentioned in my thesis is pre-school facilities, which 

provide non-financial support for families through a kind of institutional day-care 

for young children. 

In the last chapter of my thesis I deal with labour-law legislation allowing 

the compatibility of family and professional roles in life and outlining possible 

harmonization. 

In the conclusion of my thesis I mention possible steps and solutions I reached 

after developing my thesis. These are mainly inspired by adjustments in other European 

countries. 
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