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Abstrakt 

 Cílem rigorózní práce je zhodnotit stávající právní úpravu postavení 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé dítě 

v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. V pracovním právu se jedná 

zejména o zákazy některých prací, převedení na jinou práci, pracovní cestu 

a přeložení, přestávky ke kojení, ochranu zaměstnanců před výpovědí z pracovního 

poměru a právní úpravu mateřské a rodičovské dovolené. V právu sociálního 

zabezpečení se jedná zejména o dávky určené těhotným zaměstnankyním nebo 

zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o malé děti, jako je peněžitá pomoc 

v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, nemocenské, ošetřovné, 

porodné a rodičovský příspěvek a dále o problematiku rozdílného stanovení 

důchodového věku pro ženy a pro muže. Součástí práce jsou i kapitoly zaměřené na 

vývoj postavení ženy ve společnosti na našem území a s tím související vývoj 

zkoumané právní úpravy v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. 

V neposlední řadě se tato práce zabývá též postavením žen upraveným 

v dokumentech mezinárodních organizací a v právu Evropské unie.  

 

Abstract 

 The purpose of this thesis is to judge the current legal regulations regarding 

the position of pregnant employees and female and male employees looking after a 

small child in labor law and in social security law. In labor law these are namely 

prohibited types of work, re-assignment to another kind of work, business trips and 

relocation to another place of work, breastfeeding breaks, protection of employees 

against the notice of termination of employment and legal regulations on maternity 

and parental leave. In social security law these are namely benefits determined for 

pregnant employees or female and male employees looking after a small child such 

as maternity benefit, benefit paid to pregnant employees or to employees looking 

after a small child to counterbalance loss of earnings after the re-assignment to 

another kind of work due to their pregnancy or parentage, sickness benefit, nursing 

benefit, birth allowance, parental allowance and further the issue of different 

determination of the pension age for women and men. This thesis also contains 

chapters aiming at the evolution of woman’s position in our society and related 
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evolution of the examined issues in labor law and social security law. Last but not 

least the thesis also deals with position of women regulated by documents of 

international organizations and by European Union law. 
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Úvod 

Právní úprava postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců 

pečujících o malé dítě v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení je téma 

mně velice blízké, neboť jsem se nedávno stala již podruhé matkou, čerpám 

rodičovskou dovolenou a příslušné dávky sociálního zabezpečení. Seznámit se 

s touto právní úpravou, porozumět jí a získat přehled o právech a povinnostech, které 

z ní vyplývají, je dle mého názoru nezbytné pro kýžený průběh tohoto období. Cílem 

rigorózní práce je tedy zmapovat a zhodnotit stávající právní úpravu postavení 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé dítě 

v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. Práce je systematicky členěna 

do šesti kapitol. 

V první kapitole předkládané práce se nejprve zaměřuji na historický vývoj 

postavení žen ve společnosti na našem území a následně také na vývoj s tím 

souvisejícího emancipačního procesu. Ačkoli ženy dosáhly na počátku 20. století 

právní rovnosti s muži, jednalo se spíše o rovnoprávnost formální, zatímco 

v manželství, rodinných vztazích a v zaměstnání se s nerovným postavením 

a diskriminací potýkaly i nadále. Tato situace se zlepšila po druhé světové válce, 

během níž ženy prokázaly svoji důležitost a nezastupitelnost ve společnosti. 

I v současné době však ženy čelí překážkám v podobě sladění rodinného a profesního 

života či rozdílného odměňování žen a mužů za práci stejné hodnoty. 

Ve druhé kapitole své práce rozebírám historický vývoj právní úpravy postavení 

těhotných žen a matek v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. 

Zaměřuji se zejména na úpravu pracovních podmínek žen, a to nejenom v zákoně č. 

65/1965 Sb., zákoníku práce a jeho novelách. Zákoník práce z roku 1965 platil až do 

konce roku 2006, kdy byl nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., novým zákoníkem 

novým. K jedné z nerozsáhlejších koncepčních novel tohoto zákoníku práce došlo 

v důsledku rekodifikace soukromého práva novým občanským zákoníkem, 

s účinností od 1. ledna 2014. Tato novela označená jako tzv. „změnový zákon“ mění 

mimo jiné zákoník práce v rozsahu věcných a terminologických změn, které přinesl 

nový občanský zákoník.  
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Vývoj právní úpravy postavení těhotných žen a matek v právu sociálního 

zabezpečení byl nejednotný. Jeho stěžejní právní úprava byla přijata po skončení 

druhé světové války, jednalo se zejména o zákon o národním pojištění (zákon č. 

99/1948 Sb.), na který navazoval zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 54/1956 

Sb.), jenž ve znění pozdějších právních předpisů platil až do roku 2008. Po listopadu 

1989 byla dosavadní právní úprava sociálního zabezpečení postupně rušena 

a nahrazována právní úpravou odpovídající novým podmínkám ve společnosti. 

Ve třetí a čtvrté kapitole se zabývám postavením žen v pracovním právu 

a v právu sociálního zabezpečení upraveným v dokumentech mezinárodních 

organizací a Evropské unie. Tyto dokumenty výrazným způsobem ovlivňují 

i vnitrostátní právní předpisy České republiky.  

V páté stěžejní kapitole své práce se věnuji právní úpravě postavení těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé dítě v zákoníku 

práce. Kapitolu jsem rozčlenila do tří podkapitol, jejichž předmět upravuje zákoník 

práce pomocí odlišných právních institutů. První podkapitola rozebírá zvláštní 

pracovní podmínky některých zaměstnanců, se zaměřením na zákazy některých 

prací, převedení na jinou práci, pracovní cestu a přeložení a další oprávnění 

zaměstnankyň a zaměstnanců vyplývajících pro ně dle daného tématu ze zákoníku 

práce. Druhá podkapitola je zaměřena na ochranu zaměstnanců před výpovědí 

z pracovního poměru a před jeho okamžitým zrušením. Poslední podkapitola je 

věnována mateřské a rodičovské dovolené v rozsahu právní úpravy dané zákoníkem 

práce. 

V kapitole šesté, jež je rovněž kapitolou stěžejní, se věnuji právní úpravě 

postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé 

dítě v právu sociálního zabezpečení. Zaměřuji se zde zejména na tu právní úpravu 

sociálního zabezpečení, na kterou buď přímo odkazují touto prací zkoumaná 

ustanovení zákoníku práce, nebo s těmito ustanoveními úzce souvisí. Kapitola je dále 

členěna na podkapitoly podle jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení. Jedná 

se o odvětví zdravotního pojištění, které upravuje způsob platby zdravotního 

pojištění v období čerpání mateřské, resp. rodičovské dovolené. Dále je to 

nemocenské pojištění, z něhož jsou poskytovány dávky těhotným ženám a dalším 

osobám pečujícím o malé děti, jako je např. peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací 
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příspěvek v těhotenství a mateřství či ošetřovné. V podkapitole důchodového 

pojištění se věnuji zejména právní úpravě stanovení důchodového věku rozdílně pro 

muže a ženy, který v případě žen závisí na počtu vychovaných dětí. Poslední 

podkapitola se zabývá dávkami státní sociální podpory, zejména porodným 

a rodičovským příspěvkem. 

Závěr je věnován zhodnocení právní úpravy tématu práce a institutům, které jsou 

dle mého názoru v platné právní úpravě diskutabilní. Dále obsahuje několik návrhů, 

které by mohly částečně přispět ke zlepšení fungování této právní oblasti. 

Rigorózní práce je doplněna přílohami č. 1 a 2. Příloha č. 1 obsahuje přehled 

pracovních podmínek těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců 

pečujících o malé děti. Příloha č. 2 obsahuje přehled výše důchodového věku 

u pojištěnců narozených v období 1936 až 1977.  

 

Tato rigorózní práce je uzavřena k datu 31. 12. 2014.  
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1. Vývoj postavení žen ve společnosti na našem území 

„Přes svou značnou hodnotu éthickou feminismus namnoze vzbuzuje prudký odpor. 

To proto, že zasahuje hluboko do organismu sociálního, požaduje veliké assimilace 

obrovského tělesa, neusiluje o nic méně, než o přehodnocení názorů i forem života 

týkající se ženy a muže, dělby práce mezi mužem a ženou, ustálených práv 

a povinností mužův a žen.“ 

Ottův slovník naučný, 1908, str. 808 

 

Legislativnímu procesu tvorby právní úpravy postavení těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé dítě jak ji známe dnes, předcházelo 

mnoho desítek let složitého vývoje. Dnešní vysoký podíl vzdělaných a zaměstnaných 

žen nepovažujeme za nic výjimečného, naopak další hospodářský rozvoj společnosti 

by bez nich nebyl myslitelný. V roce 2013 bylo z celkového počtu 4 953 000 

zaměstnaných osob v České republice 2 300 200 žen, tj. 46 %.
1
 Tato míra 

zaměstnanosti žen je srovnatelná s řadou dalších zemí i mimo Evropskou unii. 

Nicméně dnešní ženy v České republice nezaujímají ve společnosti srovnatelné 

právní postavení pouze ve sféře ekonomické, ale i v politické, kulturní nebo sociální. 

Procesu formování právní úpravy vlastního tématu práce předcházelo několik 

klíčových období, během nichž ženy postupně získávaly nezávislost na mužích, staly 

se vzdělanými, ekonomicky činnými a jejich postavení ve společnosti bylo právně 

upraveno. Tato klíčová období českého emancipačního procesu v této kapitole 

zmíním. 

 

1.1. První období emancipace českých žen – 19. století 

Ženský emancipační proces se na našem území počal odvíjet počátkem 19. 

století. V tomto období byla žena tradičně chápána hlavně jako matka, manželka 

a hospodyně podle německého hesla Kinder – Küche – Kirche (děti – kuchyň – 

kostel), za jehož původce je považován německý císař Wilhelm II. Jakákoli jiná 

                                                 
1
 Zaostřeno na ženy a muže. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-14 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-14
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činnost či dokonce vzdělávání žen bylo v té době nevhodné či přímo nežádoucí.
2
 Za 

ekonomicky činné členy rodiny, zajišťující její hmotné potřeby, byli považováni 

muži. Přestože byly ženy tehdejší společností chápány hlavně takto, je třeba uvést, že 

i ony vždy pracovaly. Zejména ženy z nižších sociálních vrstev k tomu byly 

z ekonomických důvodů nuceny, a to hlavně jako služebné, švadleny, v zemědělství, 

případně později i jako dělnice v továrnách. 

Literatura vztahující se k danému tématu poskytuje dostatek důkazů o tom, že 

otázka zásadních změn v tradičních a obecně přijatých přístupech k ženám byla 

v emancipačním hnutí žen jednou z nejdůležitějších. Ženy v 19. století začínaly jen 

pomalu docházet k poznání, že tyto tradiční přístupy k nim jsou hluboce nemravné 

a nespravedlivé, protože předpokládají, že žena je bytost svými schopnostmi 

nerovnocenná s mužem, a tudíž oprávněně nerovnoprávná.
3
 K postupné změně 

nahlížení žen na sebe samé, na svoji roli v rodině či společnosti docházelo zejména 

během setkání a diskuzí s ostatními ženami v salonech, spolcích paní a dívek, ve 

čtenářských kroužcích, ochotnických divadlech apod. K jejich vzniku docházelo 

běžně od 20. let 19. století, a to i v menších českých městech. Protože právě činnost 

ženských spolků byla v českém emancipačním procesu nezastupitelná, zmíním na 

tomto místě její vývoj. 

Vlastnímu působení ženských spolků předcházelo v první polovině 19. století 

sdružování a výměna názorů v tzv. „salonech“ zámožnějších měšťanů v Praze 

i v jiných městech
4
. Jejich význam spočíval v tom, že umožňovaly šíření myšlenek 

osvícenství, které se vídeňská vláda společně s katolickou církví snažily potlačovat. 

Salony se tak staly významným prostředkem kulturního rozvoje a národní 

a společenské integrace české společnosti. 

První české ženské spolky byly různého zaměření, mezi nimiž převládaly ty 

s dobročinným charakterem.
5
 Jedním z prvních byl Spolek sv. Ludmily, založený 

                                                 
2
 Dívkám sice bylo umožněno navštěvovat veřejné školy, a to již na základě nařízení císaře Josefa II, 

nicméně i když se jednalo o školy čtyřtřídní, končily všechny dívky návštěvu školy absolvováním 

druhé třídy, většinou ve věku předepsaných dvanácti let. K tomu blíže LENDEROVÁ, Milena, Karel 

RÝDL. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha, Litomyšl: Ladislav Horáček – 

Paseka, 2006, ISBN 80-7185-647-9, str. 190  
3
 NEUDORFLOVÁ-LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání 

na cestě k emancipaci. Praha: Janua, 1999, ISBN 80-902622-2-8, str. 9. 
4
 Nejznámějšími salony v Praze byly např. u Purkyňů, Riegerů nebo Palackých. 

5
 Spolčovací právo v této době procházelo stálým vývojem. Dle březnové ústavy z roku 1849 nesměly 

mít spolky protistátní charakter a byl nad nimi zřízen policejní dohled. V období bachovského 
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v Praze roku 1851, který byl do první poloviny 60. let 19. století jediným ženským 

spolkem v Čechách. Zabýval se problémy dívčí mládeže, podporou vdov a ženským 

vzděláváním. Jeho činnost je úzce spjata s Marií Riegerovou, manželkou Františka 

Ladislava Riegera, která se do jeho činnosti zapojila od roku 1865. Pod jejím 

vedením začal spolek úspěšně usilovat o šití oblečení pro obce a další instituce, tuto 

práci zadával chudým ženám a platil jim. Výtěžek byl určen pro podporu vdov. 

V rámci Spolku sv. Ludmily založila Marie Riegerová roku 1865 i ženskou 

průmyslovou školu pro dívky z nejchudší třídy. Vyučovalo se zde šití, kreslení či 

účetnictví. Poté, co Marie Riegerová Spolek na počátku 70. let 19. století opustila 

a vrátila se k dobročinné práci, význam školy postupně upadal. Ona sama však ve 

své snaze zajistit dívkám vzdělání a práci neustala, podílela se na vzniku Ženského 

výrobního spolku českého a od roku 1884 působila v Pokračovací škole pro dívky, 

zaměřené na šití prádla. 

České ženy měly velikou výhodu, možná i štěstí v tom, že od počátku nacházely 

značnou oporu pro své úsilí u řady vzdělaných mužů.
6
 Míra, v níž se po celé 19. 

století rozvíjela spolupráce mezi českými ženami a osvícenými muži byla unikátním 

jevem v celé Evropě.
7
 Jedním z takových mužů byl Vojta Náprstek, od mládí velký 

vyznavač demokratických ideálů a ženské emancipace. Přesvědčení o ženské 

rovnoprávnosti v něm umocnil jeho pobyt ve Spojených státech amerických, kam 

emigroval, aby se vyhnul vězení za účast na revolučních událostech ve Vídni v roce 

1848. Po svém návratu z emigrace stál v polovině 60. let 19. století za vznikem 

neformálního ženského spolku zvaného Americký klub dam. Jeho nosná myšlenka 

byla velmi jednoduchá: Dejme ženám dostatek času, aby mohly rozvíjet svoji 

osobnost. Bude z toho mít prospěch celá společnost.
8
 Spolek se soustředil na 

přednáškovou a charitativní činnost, organizoval společné vycházky, hry a zábavy 

pro děti, zřizoval útulky pro opuštěnou mládež a později se zaměřil i na založení 

                                                                                                                                          
absolutismu byly dokonce patentem č. 246/1851 zakázány všechny politické spolky. Změnu přinesla 

až únorová ústava z roku 1861, která spolčovací svobodu obnovila a stanovila podmínky vzniku 

a činnosti jak politických, tak i nepolitických spolků. 
6
 Jedním z prvních mužských stoupenců emancipace žen byl Vojta Náprstek, později i František 

Palacký či Tomáš Garrigue Masaryk. 
7
 NEUDORFLOVÁ-LACHMANOVÁ, Marie. České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání 

na cestě k emancipaci. Praha: Janua, 1999, ISBN 80-902622-2-8, str. 10. 
8
 KŘÍŽKOVÁ, Alena, Radka DUDOVÁ, Hana HAŠKOVÁ, Hana MAŘÍKOVÁ a Zuzana UHDE. 

Práce a péče: proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, ISBN 978-80-86429-94-6, str. 13. 
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knihovny a průmyslového muzea. Přes veškerou bohulibou činnost byl klub roku 

1870 vládou zrušen. Po svém zrušení pokračoval s mnohem užší orientací pod 

názvem Bývalý americký klub dam. Klub také patřil k zakládajícím členům 

kuchařské školy Domácnost a spolku Minerva, jehož cílem bylo založení dívčího 

gymnázia a byl vzorem pro zakládání podobných spolků i v dalších městech. 

Po zrušení Amerického klubu dam se vykrystalizoval další ženský spolek 

zaměřený na výuku praktických předmětů a na rozdíl od Amerického klubu dam 

dosažitelný i pro dívky z chudých rodin. Nazýval se Ženský výrobní spolek český 

a byl založen roku 1871 Marií Riegerovou a Karolinou Světlou, kdy druhá z dam se 

také stala jeho první starostkou. Karolina Světlá při tomto spolku založila roku 1872 

i obchodnicko-průmyslovou školu, jejímž účelem bylo „podati dospívajícím dívkám 

za levnou náhradu a v čase poměrně krátkém vědomosti v oboru obchodu 

a průmyslu, směřující ku samostatné výživě“.
9
 Obdobné dívčí průmyslové školy 

s výukou účetnictví, kupeckého slohu, cizích jazyků (angličtiny, němčiny, 

francouzštiny), výroby prádla, šatstva, dřevorytby, modelování v sádře apod. byly 

postupně zakládány i v jiných městech. Při spolku byl navíc zřízen obchod, který 

zaměstnával absolventky oborů výroby prádla a šatstva a sloužil i praktické výuce. 

Mnoha absolventkám školy se podařilo najít si práci, i když často narážely na 

předsudky zaměstnavatelů a potýkaly se s nižším mzdovým ohodnocením než muži 

za stejnou práci. Zaměstnavatelé tuto diskriminaci zdůvodňovali tím, že žena není na 

rozdíl od muže živitelem rodiny. 

Přes všechny tyto těžkosti, s nimiž se ženy potýkaly, došla na prahu 20. století 

většina české společnosti k názoru, že vzdělání žen je nejen důležité pro jejich 

duševní rozvoj, ale také prostředkem k výkonu kvalifikované práce. Některé ženy ale 

považovaly vzdělání v dívčích školách zakončené pouze praktickou zkouškou za 

nedostatečné. Vznik dívčího gymnázia zakončeného maturitou, která by umožnila 

studium na vysokých školách, prosazovala další významná osobnost českého 

emancipačního hnutí, Eliška Krásnohorská. Představa středoškolských potažmo 

vysokoškolských studentek se většině tehdejší společnosti zdála téměř kacířská, pro 

                                                 
9
 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze 

v 19. století. Praha: Libri v koedici se Sociologickým nakladatelstvím SLON, 2005, ISBN 80-7277-

241-4, str. 108. 



15 

Krásnohorskou však znamenala výzvu, kterou nemínila nechat stát bez povšimnutí.
10

 

Roku 1890 docílila založení spolku pro ženské studium Minerva, který spravoval 

a financoval první české dívčí gymnázium v Praze – Minerva. Škola byla rozdělena 

na dvouletou přípravku pro doplnění učiva z obecných škol a čtyři třídy gymnázia. 

Během těchto šesti let bylo probráno učivo odpovídající osmiletému chlapeckému 

gymnáziu. Úspěchy Minervy vyvolávaly další tlak na vídeňskou vládu, aby 

absolventkám umožnila studium na vyšších chlapeckých školách a na univerzitách. 

Tento požadavek byl již v roce 1891 podpořen v říšské radě poslanci Tomášem 

Garriguem Masarykem, Josefem Heroldem a dalšími. Ovšem po otevření Minervy se 

ve společnosti začala zvedat nová vlna odporu proti ženským školám. Vzdělání žen 

bylo respektováno do okamžiku, kdy nepřesahovalo okruh typicky ženských 

zaměstnání. Česká společnost byla ochotna akceptovat ženu pracující v domácnosti 

(služky), v průmyslu a v zemědělství.
11

 Absolventky Minervy však usilovaly 

o kvalifikaci v oborech vyhrazených dosud pouze mužům a své vzdělání rozhodně 

neměly v úmyslu využívat jen v kruhu rodinném. Až v roce 1895 bylo několika 

absolventkám Minervy uděleno povolení, aby mohly řádně a mimořádně studovat na 

Karlovo-Ferdinandově univerzitě jako hospitantky, ovšem bez právního nároku 

skládat zkoušky. 

Teprve o dva roky později v roce 1897 došlo k průlomu a ženám bylo povoleno 

řádné a mimořádné studium na filosofických fakultách c. k. univerzit, o tři roky 

později bylo ženám povoleno studium na lékařských fakultách. Na přelomu století 

pak z c. k. univerzit vycházely jejich první ženské absolventky: 1901 první doktorka 

filosofie Marie Zdenka Baborová, 1902 první lékařka Anna Honzáková. Řádné 

studium na právnických fakultách bylo legalizováno až za první republiky, tedy ve 

školním roce 1918/1919. První doktorkou práv se stala Anděla Kozáková-Jírová, 

která promovala v roce 1922. Všechny vysokoškolské absolventky se ovšem 

přesvědčily o tom, že získáním diplomu jejich úsilí neskončilo, ještě složitější bylo 

hledání vhodného místa. Pro první lékařky byly pozice v nemocnicích uzavřeny, 

otevíraly si tedy soukromé ordinace a většina z nich se specializovala na obory blízké 

ženám nebo dětem. Rovněž prováděly zdravotnickou osvětu, přednášely a pracovaly 

                                                 
10

 Tamtéž, str. 130. 
11

 MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí - proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti 

v 19. a na počátku 20. století. Praha: Libri, 2005, ISBN 80-7277-295-3, str. 111. 
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jako školní lékařky. I pro ně se stalo povolání jediným světem, žádná z první 

generace lékařek se nevdala ani neměla děti.
12

 Absolventky právnické fakulty 

nacházely uplatnění převážně ve státní a veřejné správě. Teprve od roku 1925 byly 

ženy přijímány na první kvalifikované právnické pozice, kterými byly kandidátky 

notářství. Přesto až 10 let poté bylo doktorce práv Anděle Kozákové-Jírové 

umožněno stát se první veřejnou ženskou notářkou
13

. První soudkyně byly 

jmenovány od roku 1930. 

 

1.2. Druhé období emancipace českých žen – 20. století  

České ženy dosáhly ve svém emancipačním úsilí na přelomu století klíčového 

cíle. Po absolvování základní školy jim bylo umožněno pokračovat ve studiu na 

některé ze soukromých dívčích škol, které se navíc dokázaly zčásti postarat 

o uplatnění svých absolventek prostřednictvím bezplatných poptaváren práce. 

Bohužel však za svoji práci mnohdy nedostávaly stejnou mzdu jako muži a při 

nedostatku práce patřily k prvním propouštěným. Přes počáteční obtíže bylo ženám 

postupně umožněno i vysokoškolské studium, ovšem s nemalými překážkami jak 

během studia, tak i po jeho absolvování při hledání uplatnění. I přesto bylo 

vzdělávání žen ze všech společenských vrstev hlavním cílem emancipačního hnutí 

již od jeho vzniku, bylo prostředkem k ekonomické rovnoprávnosti žen s muži a jeho 

uplatnění v zaměstnání umožnilo ženám žít důstojný život, dokud se neprovdají, či 

dokonce neprovdat se vůbec a zůstat nezávislými. Jakmile se ženám podařilo 

prosadit ekonomickou rovnoprávnost s muži, začaly formulovat požadavky na 

rovnoprávnost právní a politickou. V tomto okamžiku vstupují ženy ve svém 

emancipačním boji do další etapy a v první dekádě 20. století poprvé vznášejí 

požadavky na přiznání volebního práva. Proti tomu se však stavělo nejen dobové 

přesvědčení, že prvořadá je pro ženu rodina, ale také ženy samotné. Až příliš ochotně 

přijaly daný stav věci a samy uznávaly, že jim pro politiku, tak jak byla tradičně 

                                                 
12

 TOMEŠ, Josef. Ženy ve spektru civilizací: (k proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti). 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, ISBN 978-80-7419-009-4, str. 62. 
13

 Blíže BALÍK, Stanislav, Radek KELLER. Anděla Kozáková-Jírová, první Češka JUDr. Na pražské 

univerzitě. In PEŠEK, Jiří a Václav LEDVINKA. Documenta pragensia XIII: sborník příspěvků 

z konference Archivu hl.m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993. Praha: Scriptorium, 1996, str. 

235–241. 
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chápána, chybí dostatečné vzdělání a rozhled.
14

 Ovšem rozvoj politického života na 

přelomu století doprovázený vznikem nových občanských stran nalezl ohlas u mladé 

generace aktivistek a feministek. Jedněmi z nejvýraznějších byly Teréza Nováková, 

Františka Plamínková a Marie Tůmová, které roku 1903 založily v Praze Ženský 

klub český. Jeho politickou prioritou bylo přiznání volebního práva ženám. 

V tomto období se na stranu ženských hnutí tak jako i dříve jednoznačně postavil 

Tomáš Garrigue Masaryk, a to svou přednáškou Moderní názor na ženu z roku 1904, 

určenou pro Dívčí akademii v Brně. Tato přednáška vycházela z Masarykových 

myšlenek propagovaných od 90. let 19. století o morální, sociální, sexuální, právní 

a intelektuální rovnosti mezi mužem a ženou. K dívkám mimo jiné pronesl: 

„Nemluvil jsem a nerad mluvím o otázce ženské. Protože otázky ženské není, jako 

není otázky mužské: je otázka společnosti. Muž a žena od samého počátku 

kulturního vývoje byli spolu a dovedli všecko dělat společně, byla vždy vzájemnost – 

každá vnitřní změna ženy je změnou muže, muže také ženy.“
15

 Masarykovy názory 

na ženy se staly v prvním desetiletí 20. století závazné pro řadu osobností českého 

feministického hnutí. Avšak i přes jeho podporu bylo ženám, jak je uvedeno dále, 

volební právo přiznáno o řadu let později. 

V prvních letech 20. století vznikaly i další organizace na podporu volebního 

práva žen, z nichž nejvýznamnější byl v roce 1905 Výbor pro volební právo žen. 

Forma výboru byla zvolena mimo jiné i proto, že podle rakouského spolkového 

zákona č. 134/1867 ř. z. bylo ženám a mladistvým zakázáno členství v politických 

spolcích. V letech 1904–1906, kdy se připravoval nový volební zákon, vydával 

Výbor jménem žen v tisku různá prohlášení na podporu přiznání volebního práva, 

pořádal manifestace a schůze. Přesto byl boj žen za jeho přiznání zatím neúspěšný, 

neboť se jim nepodařilo získat pro svoji věc podporu politických stran. Nový volební 

zákon z roku 1907, který zavedl všeobecné, rovné, tajné a přímé hlasovací právo pro 

muže, mimo jiné stanovil, že ženy, které platily daně, měly po dosažení 30 let věku 

                                                 
14

 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Iluze spásy: české feministické 

myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Veduta, 2011, ISBN 978-80-86829-79-1, str. 193. 
15

 K tomu blíže BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Ženy na stráž!: 

české feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, ISBN 

978-80-86495-70-5, str. 152–157.  
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právo volit do obecního zastupitelstva a právo volit a být voleny do zemského 

sněmu.
16

 

Druhé období emancipace českých žen, pro které byl typický požadavek na 

přiznání volebního práva, vyvrcholilo přijetím první československé ústavy, zákona 

č. 121/1920 Sb., Ústavní listiny Československé republiky. Ústavní listina přiznala 

ženám nejen ničím neomezené volební právo, ale postavila je politicky, sociálně 

i kulturně na roveň mužům.
 17

 Ženská emancipace se nyní zdála být v kontextu první 

československé ústavy hotovou věcí, o níž nebylo možné pochybovat. Ženy mohly 

bez právního omezení studovat, volit, být voleny, opustit manžela, věnovat se 

profesi, mohly činit vše, co jim bylo dříve formálně odepřeno. Feministky ovšem 

nebyly s dosaženými výsledky zcela spokojené, což je podněcovalo k tomu, jak 

s dosaženým stupněm emancipace naložit.
18

 U příležitosti desetiletého výročí od 

přijetí první československé ústavy zhodnotila dosavadní vývoj české emancipace 

Františka Plamínková v textu s názvem Několik poznámek o práci československých 

žen. Autorka v textu přiznává jakousi bezradnost ženského hnutí, jak hájit ženská 

práva v podmínkách formálně rovnoprávné občanské společnosti. Feministky se stále 

potýkaly s problémy, proti kterým se vymezovaly již od počátku, a to nerovnost 

                                                 
16

 Toto ustanovení se v praxi promítlo nečekaně již v roce 1912, kdy se uvolnilo poslanecké místo po 

náhlém úmrtí mladočeského poslance dr. Václava Škardy ve volebním obvodu Mladá Boleslav – 

Nymburk. Politické strany mladočechů, národních sociálů a státoprávních pokrokářů se dohodly, že 

v doplňovacích volbách budou na uvolněnou pozici kandidovat pouze ženy. Strany navrhly, aby se 

všenárodní kandidátkou stala spisovatelka, aktivně působící v ženském odboru, Božena Viková-

Kunětická. V důsledku sporů mezi pražským vedením a mladočeskými organizacemi v Mladé 

Boleslavi byl postaven i mužský protikandidát, lékárník Bohumil Matoušek. Ve druhém kole voleb do 

českého zemského sněmu jej Božena Viková-Kunětická porazila a zvítězila. Přestože nakonec 

nedostala ani povolení ke vstupu do sněmu, bylo její vítězství u nás i v zahraničí považováno za velký 

politický úspěch ženského hnutí, který si Božena Viková-Kunětická zopakovala ještě dvakrát – 

v listopadu 1918, kdy byla národně demokratickou stranou vyslána do Revolučního národního 

shromáždění a v dubnu 1920 do senátu. K tomu blíže MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí - 

proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha: Libri, 2005, 

ISBN 80-7277-295-3. 
17

 Volební právo aktivní přiznával ženám § 8 a § 9 Ústavní listiny, podle kterých „(§8) Sněmovna 

poslanecká má 300 členů, kteří se volí podle všeobecného, rovného, přímého, tajného práva 

hlasovacího podle zásady poměrného zastoupení…“, a (§9) Právo voliti do sněmovny poslanecké mají 

všichni státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří překročili 21. rok věku 

svého a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny.“  

Volební právo pasivní přiznával ženám § 10 Ústavní listiny, podle kterého „Volitelni jsou státní 

občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří dosáhli aspoň 30. roku věku svého 

a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny.“  

Rovnoprávnost žen a mužů zaručoval § 106, odst. 1 Ústavní listiny, podle kterého „Výsady pohlaví, 

rodu a povolání se neuznávají.“ 
18

 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Iluze spásy: české feministické 

myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Němec Bohumír - Veduta, 2011, ISBN 978-80-86829-79-

1, str. 213. 
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muže a ženy v manželství a v rodičovství, kriminalizace interrupce
19

 a nerovné 

postavení ženy na pracovním trhu. K tomu se přidaly problémy nové, například 

sladění profesní činnosti a rodinného života tzv. dvojí zatížení profesně aktivních 

žen, sociální důsledky rozvodů a rozluk, hospodářská krize 30. let 20. století 

a v neposlední řadě potřeba modernizace hospodaření v domácnosti v návaznosti na 

rostoucí zaměstnanost žen. Všeobecná diskuse o programu ženského hnutí, 

emancipaci a s ní související profesní realizace žen kulminovala v první polovině 30. 

let, a to hlavně v důsledku probíhající hospodářské krize. Opatření státu na zmírnění 

jejích dopadů na společnost neměla prakticky žádný pozitivní vliv na sociální 

důsledky, které s sebou krize přinesla. Společnost hledala viníka následků a našla jej 

rovněž v emancipovaných profesně aktivních ženách a v organizacích hájících jejich 

zájmy. Odeznění krize a postupný nástup fašistického Německa dočasně utlumily 

hlasy volající po odstranění žen z profesního a veřejného života. Diskuse o ženském 

hnutí a roli žen ve společnosti se během podzimu 1938 obratem změnila v obhajobu 

základních ženských práv na straně jedné a ve výpady proti ženskému hnutí a jeho 

čelní představitelce Františce Plamínkové na straně druhé. Po podpisu Mnichovské 

dohody a obsazení československého pohraničí došlo k ukončení činnosti veškerých 

ženských spolků a organizací. Ostatní spolky byly nuceny podřídit se oficiální 

ideologii, v níž bylo ženě vymezeno úzké pole působnosti v domácnosti a při 

výchově „nového“ člověka. České ženské hnutí se v důsledku nástupu fašismu 

v Evropě vrátilo ve vývoji o několik desítek let zpět, neboť společnost se znovu 

přiklonila k základnímu pojetí ženy s důrazem na mateřství, jako povinnou etapu 

v jejím životě, a ke zpochybňování profesní aktivity žen, které dokonce vyústilo 

v jejich vytlačování z pracovního trhu. 
20

 Po zřízení protektorátu Čechy a Morava 16. 

března 1939 se mnohé členky ženských organizací zapojily do odbojové činnosti 

doma či v zahraničí. Během války došlo ke značnému utlumení činnosti ženských 

                                                 
19

 V Československé republice platil trestní zákon č. 117 z roku 1852, podle kterého nebyla interrupce 

trestná v případě krajní nouze a k zachování života ženy. Za dokonanou interrupci hrozil podle tohoto 

zákona trest 1–5 let pro ženu, vykonavatele potratu, a v případě spoluviny i pro otce. Po druhé světové 

válce upravoval interrupci zákon č. 86/1950 Sb. Zavedl beztrestnost pro interrupce indikované 

lékařem či z genetických důvodů. Trestní sazbu pro ženu snížil na 1 rok. Liberalizaci interrupce 

přinesl zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství, který vymezil důvody pro její 

provedení a zavedl tzv. interrupční komise. Interrupce dle rozhodnutí ženy a zrušení interrupčních 

komisí přinesl až zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 
20

 BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Iluze spásy: české feministické 

myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Němec Bohumír - Veduta, 2011, ISBN 978-80-86829-79-

1, str. 226. 
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organizací, pokud k nějaké aktivitě docházelo, probíhala většinou ilegálně. 

Představitelky českého feministického hnutí byly za války vězněny (Milada 

Horáková), popraveny (Františka Plamínková), případně odešly do emigrace. 

Po válce se role čelní feministické představitelky ujala právě Milada Horáková. 

Jejím cílem bylo ustavit zcela novou nepolitickou organizaci sdružující ženy všech 

názorů. K jejímu vzniku došlo již 16. srpna 1945, nesla název Rada 

československých žen a Milada Horáková byla její první předsedkyní. Hlavními 

programovými cíli byly tyto: rovné právo mužů i žen na tvorbu zákonů, řízení státu, 

účast v hospodářském životě, obraně státu, práci za stejných pracovních podmínek, 

vzdělání a možnost jeho uplatnění, sociální pojištění, účast ve všech oborech lidské 

činnosti a navíc měl být ženám všemi způsoby, vědeckými a praktickými, 

usnadňován jejich úkol v rodině a při výchově dětí v harmonické spolupráci s muži. 

Hlavním argumentem prosazení uvedených cílů bylo zdůrazňování podílu žen na 

boji proti okupaci a za osvobození Československa. Mezi lety 1945–1948 vznikaly 

zárodky nového modelu ženské emancipace, který spojil dva tradiční emancipační 

modely – socialistický a liberální – a kladl důraz na spojení placené práce, mateřství 

a veřejné činnosti, tzv. trojí zatížení žen. Model předpokládal, že se ženy v budoucnu 

budou věnovat neplacené práci v domácnosti jen v prvních letech života dětí, poté je 

svěří do péče jeslí a mateřských škol a soustředí se na svoji profesní realizaci 

a veřejnou činnost. Většinu domácích prací měly převzít organizace poskytující 

služby. Tento model bohužel vůbec nepočítal s tím, že by se na péči o děti 

a o domácnost mohli podílet i muži. Jeho realizace narážela na přetrvávající tradiční 

představy o organizaci rodinného života, roli ženy a muže v soukromé sféře 

a především na postoji samotných žen, odmítajících vzdát se svých výsad, 

plynoucích ze schopnosti reprodukce.
21

 Další směřování tohoto modelu bylo bohužel 

přerušeno komunistickým převratem v únoru 1948. Totalitní režim začal ženskou 

emancipaci uskutečňovat shora, podle své vlastní ideologie, bez aktivní účasti těch, 

kterých se týkala. Rada československých žen byla na přelomu 40. a 50. let minulého 

století z ideologických a politických důvodů zrušena a její předsedkyně Milada 

Horáková byla jako jediná žena v politických procesech 50. let dne 27. června 1950 

popravena.  

                                                 
21

 Tamtéž, str. 231. 
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K decentralizaci českého feminismu došlo až po roce 1989. Opět se mohly 

svobodně zakládat ženské organizace, které si již samy určovaly své cíle 

a programové priority. Činnost současných ženských organizací v České republice je 

obsáhlá, zaměřená na oblasti jako je např. pomoc matkám malých dětí zapojit se zpět 

do pracovního procesu, dodržování ženských lidských práv, profesní rozvoj žen 

podnikatelek či pomoc ženským obětem domácího násilí. Jednou ze 

současných předních českých feministických organizací je nevládní nezisková 

organizace Gender Studies, o. p. s, založená v roce 1991 socioložkou Jiřinou 

Šiklovou. Tato organizace se zabývá shromažďováním, zpracováváním a dalším 

rozšiřováním informací související s genderovou tématikou.
22

 

 

1.3. Třetí období emancipace českých žen – 21. století 

Po téměř dvou staletích vývoje českého feminismu jsou ženy právně rovnocenné 

s muži. Už jim nikdo neupírá právo studovat, volit a až na výjimky stanovené 

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
23

 mohou vykonávat jakoukoli profesi 

v soukromé či veřejné sféře. Přesto se dosud české a nejenom české společnosti 

nepodařilo vzdát se určitých zažitých stereotypů v náhledu na ženy. Takové 

stereotypy jsou patrné především v oblasti pracovněprávních vztahů, kde jsou ženy 

diskriminovány nejsnáze. Ani dnes není výjimečné nalézt kupříkladu inzerát nabídky 

práce, preferující určité pohlaví (např. muž na pozici ostrahy, žena na pozici servírky 

apod.), přestože zákon o zaměstnanosti takto diskriminační nabídky zakazuje. Při 

pracovních pohovorech se ženy nadále setkávají s dotazy budoucích zaměstnavatelů 

na jejich rodinný život a plány do budoucna, které jsou rovněž zákonem 

o zaměstnanosti zakázané. Navíc někteří zaměstnavatelé nechtějí přijímat na 

odpovědná a dobře placená místa ženy hlavně z obavy před častou nemocností jejich 

malých dětí. O všeobecnou segregaci žen se však nejedná, k diskriminaci žen 

v zaměstnání dochází v jednotlivých případech. Časté jsou i případy, kdy samotné 

                                                 
22

 Termín Gender Studies, je odvozen od slova gender (rod), které se začalo používat v druhé polovině 

20. století v západních zemích k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi mužem a ženou. Gender 

Studies se zabývají vzájemnými vztahy mezi muži a ženami, diskriminací na základě pohlaví 

a zahrnují jak studia o ženách, tak studia o mužích. 
23

 Jedná se o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., o zakázaných pracích 

a pracovištích. 
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ženy nemají o některá pracovní místa zájem.
24

 V zaměstnání bývají ženy nezřídka 

rozdílně odměňovány za stejnou práci, jakou ve stejné pozici vykonávají muži, 

přestože je rovné odměňování za práci stejné hodnoty zakotveno článkem 28 Listiny 

základních práv a svobod. V roce 2013 činil tento rozdíl v odměňování v České 

republice 22 %, v Evropské unii pak 16 %.
25

 V oblasti profesního postupu pak ženy 

často brzdí také tzv. princip skleněného stropu, který představuje jakousi 

neviditelnou bariéru, bránící ženám dosáhnout vrcholových řídících funkcí, přestože 

mají dostatečné zkušenosti i vzdělání.
26

 Proti jakékoli formě znevýhodňování žen, 

tedy nejen v oblasti pracovních vztahů, se již v roce 1998 postavila vláda České 

republiky, a to přijetím vládního programu Priority a postupy vlády při prosazování 

rovnosti mužů a žen. Jeho cílem je (1) prosazování rovných příležitostí pro ženy 

a muže jako součást politiky vlády, (2) právní zabezpečení předpokladů rovných 

příležitostí pro ženy a muže a zvyšování úrovně právního povědomí, (3) zajištění 

rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě, (4) vyrovnání 

sociálního postavění žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny, (5) 

zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odlišností, 

(6) potlačování násilí páchaného na ženách a (7) sledování a vyhodnocování 

účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a můžu.
27

 Každoročně probíhá 

připomínkové řízení k souhrnné zprávě o plnění Priorit a návrhu jejich aktualizace 

pro příští rok. Od 1. ledna 2002 pracuje na každém ministerstvu minimálně jeden 

pracovník, do jehož pracovní náplně patří problematika rovnosti mužů a žen v oblasti 

věcné působnosti resortu. Od července 2002 pracuje Stálá komise Poslanecké 

sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Pokud jde o legislativu, jejímž cílem je 
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 ŠTANGOVÁ, Věra, Soňa HENDRYCHOVÁ, Jana HRSTKOVÁ, Dušan HENDRYCH, Oto 

NOVOTNÝ a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Právní postavení žen v České republice. Praha: Nadace 

Gender Studies, 1998, ISBN 80-902367-1-5, str. 42. 
25

 České ženy dobíhají platy mužů, liší se o 22 procent. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/17404 
26

 Metafora skleněného stropu označuje existenci neproniknutelné bariéry, která blokuje vertikální 

mobilitu žen: pod touto bariérou mohou ženy postupovat, za ní už ne. Skleněný strop jako bariéra 

vertikální mobility žen v manažerské hierarchii se vyznačuje nedostatkem kariérních příležitostí, 

způsobených přímou nebo nepřímou diskriminací či jinými znevýhodňujícími jevy. Blíže 

KŘÍŽKOVÁ, Alena. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2011, ISBN 978-80-7419-054-4, str. 23. 
27

 Souhrnné zprávy o plnění priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 1998 – 

2010. Vláda České republiky [online]. 2014 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-

prilezitosti-zen-a-muzu-1998---2008-39251/ 
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zrovnoprávnění pohlaví, lze uvést zejména novelu zákoníku práce č. 155/2000 Sb. – 

tzv. harmonizační novelu, která zakotvila zásadu rovného zacházení s muži a ženami 

a zavedla institut rodičovské dovolené, který nahradil institut další mateřské 

dovolené a na jehož základě je i mužům ode dne narození dítěte umožněno čerpat 

rodičovskou dovolenou. Dále je to zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). 

Zákon zapracovává směrnice Evropských společenství a vymezuje právo každé 

fyzické osoby na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti práva na zaměstnání 

a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatně výdělečné 

činnosti, členství v odborových organizacích aj. 

Lze shrnout, že ženy počátkem 21. století vstupují do třetí etapy boje za 

rovnoprávnost, jehož podstatou je sladění profesního a osobního života. Evropská 

unie definuje dosažení rovnováhy mezi zaměstnáním a rodinou jako jednu 

z klíčových priorit své sociální politiky. Skutečná rovnost mezi muži a ženami však 

začíná především doma a vede k ní cesta přes stejný podíl odpovědnosti mužů a žen 

za péči a starost o děti a rodinu. K nastolení takové rovnováhy je třeba především 

změnit staletími zakořeněný pohled na ženy, jako na ochránkyně rodinného života. 

Změna stereotypů však musí vzejít zdola z domácností, od žen a mužů, kterých se 

týká. K tomu svou činností přispívají nejen orgány moci veřejné, ale i různé 

soukromé organizace, jejichž členky vedou četné diskuse v médiích a vydávají 

články a knihy zaměřené na genderovou problematiku. Lze tedy očekávat, že daná 

problematika se bude i nadále postupně zlepšovat. 
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2. Vývoj právní úpravy postavení zaměstnaných těhotných 

žen a matek v pracovním právu a v právu sociálního 

zabezpečení na našem území 

„Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví 

při práci a na zvláštní pracovní podmínky.“ 

Listina základních práv a svobod ČR, čl. 29, odst. 1 

„Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích 

a odpovídající zdravotní podmínky.“ 

Listina základních práv a svobod ČR, čl. 32, odst. 2 

 

Počátky formování právní úpravy postavení zaměstnaných těhotných žen a matek 

úzce souvisí s vývojem českého feministického hnutí. První právní předpisy, které 

dané téma na našem území upravovaly, byly přijaty přibližně v době, kdy již 

docházelo k zakládání soukromých dívčích škol a v pracovním procesu nacházely 

uplatnění jejich první absolventky. Předmětná právní úprava byla zpočátku vkládána 

do právních předpisů, jejichž primárním účelem nebyla ochrana zaměstnaných 

těhotných žen a matek. To se však změnilo v období po přijetí Československé 

ústavy z roku 1920, která právně zakotvila rovnost žen a mužů a ženám přiznala 

volební právo. V období první republiky došlo k přijetí několika zákonů, které mimo 

jiné přímo upravují pracovní podmínky žen. K rozvoji pracovního a sociálního 

zákonodárství docházelo zejména po druhé světové válce, avšak právní úprava byla 

roztříštěná, jednotlivé zákony mnohdy upravovaly jak instituty práva pracovního, tak 

i práva sociálního zabezpečení. Pracovní právo bylo kodifikováno až v polovině 60. 

let 20. století přijetím prvního zákoníku práce, tj. zákona č. 65/1965 Sb., který na 

našem území platil až do konce roku 2006. Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový 

zákoník práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb., platný a účinný dodnes. Právo sociálního 

zabezpečení bylo reformováno od poloviny 50. let 20. století, nově přijímané 

předpisy byly silně ovlivněny sovětským vzorem. K zásadní reformě systému 

sociálního zabezpečení došlo na našem území až po roce 1989, a to v několika 

fázích. V následujících podkapitolách je tedy vývoj právní úpravy postavení 
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zaměstnaných těhotných žen a matek rozdělen chronologicky do čtyř etap podle 

vývoje v jednotlivých právních oblastech.  

 

2.1. Vývoj pracovního práva a práva sociálního zabezpečení do přijetí 

prvního zákoníku práce  

Před přijetím prvního zákoníku práce a ostatních stěžejních předpisů práva 

sociálního zabezpečení ve 20. století byla právní úprava ochrany těhotných žen 

a matek v zaměstnání velice sporadická, roztříštěná a její zakotvení se týkalo 

většinou jen určitých povolání, které ženy vykonávaly. V období druhé poloviny 19. 

století a první poloviny 20. století, kdy se začínají objevovat první právní předpisy 

upravující tuto problematiku, byla zaměstnanost žen malá, a to zejména 

zaměstnanost těhotných žen a matek. Zvláštní ochrana pro zaměstnané ženy byla 

poprvé stanovena v souvislosti se zaváděním tzv. ochranného zákonodárství
28

, a to 

v živnostenském řádu z roku 1859, vydaném císařským patentem pod č. 227 ř. z. 

Živnostenský řád ženám poskytoval určité úlevy, resp. výhody při výkonu řemeslné 

činnosti. Jednalo se ovšem pouze o nejzákladnější ochranu pracovních podmínek 

všech žen, bez rozdílu těhotenství či mateřství, po dobu trvání jejich pracovního 

poměru. Dle živnostenského řádu, chtěla-li osoba vykonávat řemeslnou živnost, 

musela mít průkaz způsobilosti, který obsahoval údaje o řádném ukončení učebního 

oboru na základě předloženého tovaryšského listu nebo učebního vysvědčení a také 

o několikaletém pomocnickém zaměstnání v příslušné živnosti, předložením 

pracovního vysvědčení, tj. potvrzení o praxi. Ženy, které hodlaly provozovat 

řemeslnou živnost, však mohly podat průkaz způsobilosti k výkonu živnosti i jiným 

způsobem na základě volného uvážení příslušného živnostenského úřadu, a to po 

vyslechnutí příslušného řemeslného společenstva. Ministr obchodu byl zmocněn 

k vydání nařízení obsahující živnosti, k jejichž výkonu mohly ženy prokázat 

způsobilost jinak než muži. Šlo-li o oděvnickou živnost zaměřenou výhradně na 

ženské a dětské šatstvo, musela žena zpravidla předložit průkaz o řádném ukončení 
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 Na našem území je od 1. poloviny 19. století rozvíjeno tzv. ochranné zákonodárství, které se snažilo 

garantovat lepší pracovní a mzdové podmínky určitým skupinám zaměstnanců, sloužilo k ochraně 

jejich zdraví a k odstranění namáhavosti jejich práce. Došlo tak k postupné diferenciaci právní úpravy 

jednotlivých skupin zaměstnanců. Rozvoj ochranného zákonodárství i zvláštní úprava pracovních 

podmínek určitých skupin zaměstnanců pokračoval i po vzniku Československé republiky. 
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učebního poměru, který mohl být na základě nařízení ministra obchodu ve spolupráci 

s ministrem školství nahrazen vysvědčením o návštěvě příslušného živnostenského 

učiliště. Nemajetným žadatelkám o tuto živnost mohl živnostenský úřad po 

vyslechnutí příslušného odborného společenstva prominout tyto průkazy či doklady, 

aby nebyla ohrožena jejich obživa, a to zvláště těm, které neměly pomocníky ani 

učedníky.
29

 Tato ustanovení však nebyla efektivně vynutitelná, neboť scházel 

dozorový orgán, který by dodržování ustanovení živnostenského řádu kontroloval. 

Takový orgán byl ustaven až zákonem č. 117/1883 ř. z., o zavedení živnostenské 

inspekce, podle kterého živnostenští inspektoři kontrolovali dodržování zákonných 

předpisů jak na straně zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Zvláštní ochrana těhotných 

žen a matek byla poprvé zavedena novelou živnostenského řádu z roku 1885, která 

stanovila, že šestinedělky mohou být zaměstnány v pravidelném živnostenském 

zaměstnání teprve za čtyři neděle po slehnutí. Výkon práce těhotných žen a matek 

byl poprvé upraven novelou horního řádu č. 115/1884 ř. z., který zakázal nadzemní 

hornickou práci ženám do šesti neděl od slehnutí, kde ovšem v případě, že lékař 

potvrdil jejich pracovní schopnost, mohly být opět zaměstnány již za čtyři neděle.  

Institut mateřské dovolené tehdy neexistoval a nepřítomnost žen v práci 

v těhotenství, v době porodu a šestinedělí se považovala jen za důležitou příčinu, 

týkající se jejich osob, pro niž nemohly vykonávat práci nebo službu, přičemž v této 

době jim podle zákona č. 946/1811 ř. z., všeobecný zákoník občanský náležel nárok 

na nejvýše týdenní mzdu, byly-li alespoň 14 dnů zaměstnány. Již tehdy bylo 

judikováno, že těhotenství, porod a šestinedělí nelze považovat ani za nemoc ani za 

úraz. Ochrana těhotných žen a matek před skončením pracovního poměru upravena 

nebyla, naopak např. Čelední řády pro Prahu vnitřní město z roku 1857 a pro Slezsko 

z roku 1867 obsahovaly ustanovení, která neopravňovala čeleď vystoupit pro 

těhotenství ze služby.
30

 Hmotné zabezpečení žen v souvislosti s těhotenstvím 

a mateřstvím bylo poprvé upraveno zákonem č. 33/1888 ř. z., o nemocenském 

pojištění dělníků.
31

 Pojištěné ženy, které porodily, měly podle tohoto zákona nárok 
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 VITÁSEK, Vladimír. Pracovní podmínky těhotných žen a matek. Praha: Orbis, 1973, str. 71. 
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 Zákon o nemocenském pojištění dělníků společně se zákonem č. 1/1888 ř. z., o úrazovém pojištění 

dělníků a zákonem č. 127/1889 ř. z., zákon o bratrských pokladnách dle obecného zákona horního 
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na peněžitou podporu ve výši nemocenského po dobu čtyř týdnů ode dne porodu. 

Měly též nárok na bezplatnou pomoc při porodu od porodní asistentky, příp. od 

lékaře, a zároveň i nárok na léky a léčebné pomůcky. Později byl tento zákon 

novelizován zákonem č. 6/1917 ř. z., který podporu prodloužil ze čtyř na šest týdnů 

a zavedl příspěvky pro ženy, které své dítě samy kojily, tzv. prémie za kojení. Prémie 

byly poskytovány šestinedělkám ve výši polovičního nemocenského až do uplynutí 

dvanáctého týdne po porodu. 

Po vzniku samostatné Československé republiky roku 1918 byly na základě 

tzv. recepčního zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého převzaty právní předpisy z pracovní i sociální oblasti a postupně 

byly přijímány předpisy nové. Zvýšená zvláštní ochrana všech žen v práci byla 

stanovena již zákonem č. 91/1918 Sb., o osmihodinové době pracovní. Zákon 

stanovil odchylky v pracovní době pro ženy. Zaměstnancům byla stanovena jednou 

týdně nerušená přestávka na oddych minimálně v délce 32 hodin, která zpravidla 

připadla na neděli – pro ženy tato přestávka začala již v sobotu, nejpozději ve dvě 

hodiny odpoledne. Ženy nesměly být zaměstnávány noční prací, přičemž ministr 

sociální péče mohl připustit noční práci žen starších 18 let výjimečně a na kratší 

dobu v podnicích, kde se zpracovávaly rychle se kazící suroviny, nebo v podnicích 

s nepřetržitým provozem.
32

 Dalším byl zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění 

zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, který mimo jiné obsahuje 

ustanovení o povinnosti nemocenské pojišťovny poskytovat pojištěnkám pomoc 

v mateřství. Jde nejen o bezplatnou pomoc při porodu, spočívající např. v pomoci 

porodní asistentky, příp. lékaře, jednorázový příspěvek na výlohy při slehnutí a při 

obtížích v těhotenství, příspěvek na kojení, ale také o povinnost poskytovat peněžité 

dávky ve výši nemocenského po dobu šesti týdnů před porodem a šesti týdnů po 

něm, nemá-li pojištěnka jinak nárok na nemocenské a nepracuje-li. Tato právní 

úprava platila až do roku 1948, kdy byla zrušena zákonem o národním pojištění. 

V době první republiky byl na ochranu žen v zaměstnání přijat ještě zákon 

č. 154/1934 Sb., o soukromých zaměstnancích. V něm nalezneme ustanovení, podle 

                                                                                                                                          
zavedly na našem území povinné veřejnoprávní pojištění. Tyto zákony bývají označovány jako 

Taafeho reforma, podle předsedy tehdejší vídeňské vlády.  
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kterého nesmí být zaměstnankyně pro překážku v práci způsobenou porodem 

předčasně propuštěna, ledaže překážka trvá o čtrnáct dnů déle, než zaměstnankyni 

přísluší plat. Dále má žena v případě porodu právo na plat až do šesti neděl, byla-li 

v témže podniku zaměstnána nepřetržitě alespoň dva roky a vykonávala jednu 

z činností uvedenou v ustanovení § 1 tohoto zákona – např. obchodní pomocnice. 

Po všeobecné stagnaci vývoje pracovněprávního zákonodárství v době druhé 

světové války nebyly právní předpisy z doby okupace Československa uznány jako 

součást právního řádu a po roce 1945 došlo k praktickému převzetí zákonodárství 1. 

republiky. V oblasti sociálního zabezpečení došlo v době okupace k některým 

změnám, jejichž cílem bylo přizpůsobit naše sociální pojištění tehdejším politickým, 

hospodářským, sociálním a měnovým podmínkám. Tyto změny však nepřinesly 

žádná významná zlepšení.
33

 K zakotvení práv žen na zvláštní ochranu a úpravu 

pracovních podmínek došlo až zákonem č. 150/1948 Sb., Ústavní zákon ze dne 9. 

května 1948. Klíčové byly články 26, odstavec 3: „Ženy mají se zřetelem 

k těhotenství, mateřství a péči o děti nárok na zvláštní úpravu pracovních 

podmínek.“, článek 27, odstavec 4: „Za týchž podmínek mají muži i ženy za stejnou 

práci nárok na stejnou odměnu.“ a článek 29, odstavec 2: „Ženy mají nárok na 

zvláštní péči v těhotenství a v mateřství, děti a mládež pak na zajištění svého plného 

tělesného a duševního rozvoje.“ Přesto však i poté přísluší mateřská dovolená, 

placené přestávky ke kojení a placená čtvrthodina k doprovodu dítěte do jeslí nebo 

mateřské školy ženám jen v některých zaměstnáních. Ve většině podniků je zavedena 

zvýšená ochrana těhotných žen a matek kojících děti jen administrativní cestou. Tyto 

ženy se nepřibíraly k práci přesčas a k noční práci ani tam, kde byla jinak noční práce 

žen dovolena. Po dobu těhotenství mohly být převedeny na jinou práci jen v případě, 

že o to samy požádaly a že tak doporučil lékař. Jen pracovnice některých organizací 

(např. ČSD, ČSAD, ČSP a státní statky) měly nárok na převedení v době těhotenství 

na lehčí práce.
34

  

Termín peněžité pomoci v mateřství byl poprvé zaveden a upraven zákonem 

č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který byl ve své době velkým sociálně 
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politickým pokrokem a významným mezníkem ve vývoji sociálního zákonodárství 

v Československu, vycházel z Beveridgeova modelu národního pojištění 

publikovaného v roce 1942 v Londýně.
35

 Zákon se vztahoval na všechny osoby, 

např. i na ženy či družky v domácnosti. Dávky peněžité pomoc v mateřství 

rozděloval na dávky věcné a peněžité. Mezi věcné dávky spadalo ošetřování ústavní 

(ošetřování v porodnici nebo podobném ústavu), ošetřování mimoústavní (pomoc 

lékařská a pomoc porodní asistentky) a dětská výbava, kterou bylo možné nahradit 

peněžitou částkou, jejíž výši určoval léčebný řád. Peněžitou dávkou bylo jednak 

porodné a dále vlastní dávka peněžité pomoci v mateřství. Porodné ve výši 2 500 Kčs 

na každé dítě bylo poskytováno nejen pojištěnce nebo rodinné příslušnici
36

, ale 

v případě úmrtí pojištěnce také manželce nebo družce pojištěncově, pokud pojištěnec 

zemřel do 300 dní od porodu. Dávka pomoci v mateřství se poskytovala pojištěnce, 

která byla v posledních dvou letech před porodem pojištěna alespoň 270 dní, a to ve 

výši nemocenského v rozsahu 18 týdnů, v nichž došlo k porodu, pokud v nich 

nevykonávala práce zakládající povinné pojištění a neměla nárok na nemocenské. 

 Zákon o národním pojištění tedy přesně nestanovil, kolik týdnů před porodem 

a kolik týdnů po porodu tato dávka náležela. Tento nedostatek odstranil až zákon 

č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, který zrušil většinu 

ustanovení zákona o národním pojištění upravující nemocenské pojištění a platil 

s mnoha změnami až do 31. 12. 2008. Tímto zákonem byla uskutečněna první 

reforma sociálního zabezpečení po roce 1948, tedy v době silně ovlivněné sovětským 

modelem sociálního zákonodárství.
37

 Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství 
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zůstala na 18 týdnech, přičemž byla poskytována 4 týdny před porodem a 14 týdnů 

po porodu. Tato doba označená termínem mateřská dovolená byla komplexně 

upravena až zákoníkem práce. Výše peněžité pomoci v mateřství poskytované v době 

mateřské dovolené byla počítána procentní sazbou z čisté denní mzdy 

zaměstnankyně se vzestupnou sazbou v závislosti na délce zaměstnání v podniku. 

Nárok na ni vznikl zaměstnankyni, která byla v posledních dvou letech před porodem 

pojištěna podle tohoto zákona po dobu alespoň 270 dní. Zákon o nemocenském 

pojištění zaměstnanců rovněž upravoval podporu při narození dítěte (porodné) ve 

výši 650 Kč na každé dítě. Tato podpora náležela zaměstnankyni nebo 

zaměstnancově rodinné příslušnici
38

 a dále v případě úmrtí zaměstnance také 

manželce nebo družce zaměstnancově, pokud porod nastal do 300 dní od jeho úmrtí. 

Podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců byly rovněž vypláceny tzv. 

rodinné přídavky, později přídavky na děti, náležející zaměstnanci (nikoli pouze 

ženě), který měl nezaopatřené děti do skončení povinné školní docházky, předepsaný 

pracovní úvazek v nezkrácené pracovní době a odpracoval stanovený počet 

pracovních dnů. Splnilo-li uvedené podmínky vůči jednomu dítěti více zaměstnanců, 

náležely přídavky na děti jen jednomu z nich. 

O možnosti zaměstnance (nikoli ženy) požádat organizaci o kratší pracovní 

dobu v případě, že to dovoluje provoz organizace a má-li pro to zaměstnanec 

zdravotní nebo jiné závažné důvody, nalézáme poprvé zmínku v zákoně 

č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby. Toto ustanovení lze považovat za právního 

předchůdce § 156 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který obsahoval úpravu 

pracovní doby těhotných žen a žen pečujících o děti. Zda však ženy možnost 

zkráceného úvazku skutečně využívaly, už nezjistíme, protože údaje o jejím 

skutečném využití nejsou k dispozici. Jisté je, že většina mužů i žen nadále pracovala 

na plný úvazek, a to až do roku 1968 v šestidenním pracovním týdnu.
39

  

                                                 
38

 Pro účely výplaty porodného byly za rodinné příslušnice dle zákona o nemocenském pojištění 

považovány tyto osoby nepojištěné podle zákona o nemocenském pojištění – (1) manželka, (2) družka 

žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti alespoň 3 měsíce, (3) sestra nebo dcera, které vedly 

zaměstnancovu domácnost, pečovaly v ní o jeho děti ve věku do skončení povinné školní docházky 

a byly výživou na zaměstnance převážně odkázány a dále i (4) bývalá manželka, měl-li k ní 

zaměstnanec vyživovací povinnost. 
39

 Pětidenní pracovní týden byl zaveden až zákonem č. 63/1968 Sb., ovšem nebyla změněna 

maximální odpracovaná doba za týden stanovená na 46 hodin, která platila až do roku 1989. 

KŘÍŽKOVÁ, Alena. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2011, ISBN 978-80-7419-054-4, str. 13. 
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Další etapu vývoje úpravy ochranných ustanovení a pracovních podmínek 

těhotných žen a matek znamenalo přijetí ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústavy 

ČSSR. Ústava ve svém článku 26, odstavci 1 stanovila: „Mateřství, manželství 

a rodina jsou pod ochranou státu.“ a dále pak podle článku 27: „Rovnoprávné 

uplatnění žen v rodině, v práci a ve veřejné činnosti je zajišťováno zvláštní úpravou 

pracovních podmínek a zvláštní zdravotní péčí při těhotenství a mateřství, dále též 

rozvojem zařízení a služeb umožňujících ženám využít všech schopností k účasti na 

životě společnosti.“ 

Významným mezníkem v oblasti péče o ženy a zvláštních pracovních 

podmínek žen se stal zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. 

Mateřská dovolená se současným poskytováním peněžité pomoci v mateřství se 

prodloužila na 22 týdnů tak, že náležela zpravidla od počátku čtvrtého týdne před 

očekávaným dnem porodu, ne však dříve než od počátku osmého týdne před tímto 

dnem. Do tohoto právního předpisu byla rovněž vložena právní úprava peněžité 

pomoci v mateřství ze zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců. Tento zákon 

byl v mnohém přelomový. Byla v něm například poprvé vzata v úvahu zvýšená 

potřeba ochrany a zabezpečení pracovnic v určitých případech: porodila-li 

pracovnice dvě nebo více dětí a nadále se starala aspoň o dvě z těchto dětí, poskytla 

se jí mateřská dovolená do uplynutí 35 týdnů od jejího nástupu, a osamělé 

pracovnici, která neměla kromě pracovních příjmů jinak zajištěnou obživu a ani 

nežila s druhem, se poskytla mateřská dovolená do uplynutí 26 týdnů od jejího 

nástupu. Rovněž byla zakotvena varianta nároku na mateřskou dovolenou 

a zabezpečení během ní u žen, které nejsou biologickými matkami dětí, ale převzaly 

je do své trvalé péče nahrazující péči mateřskou. Dále zákon zavedl a podrobněji 

upravil další instituty chránící těhotné ženy a matky v podstatě v podobě, jakou 

známe dnes z úpravy zákoníku práce, např. zvláštní pracovní podmínky těhotných 

žen a matek. Pracovnice měla nárok na mateřskou dovolenou (bezplatnou), pokud 

o ni požádala, a to až do jednoho roku věku dítěte. Pracovnici, která pracovala 

v plném pracovním úvazku, příslušely na každé dítě do konce šestého měsíce jeho 

věku dvě půlhodinové přestávky ke kojení za pracovní směnu a v dalších třech 

měsících jedna půlhodinová přestávka za pracovní směnu. Tyto přestávky se 

započítávaly do pracovní doby a poskytovala se za ně náhrada mzdy. Dále 
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pracovnice trvale pečující o dítě do jednoho roku, pracovnice osamělá trvale pečující 

o dítě do tří let nebo těhotná pracovnice byly chráněny před okamžitým zrušením 

pracovního poměru a výpověď jim bylo možno dát jen ve výjimečných případech. 

Pracovnici, která se po ukončení mateřské dovolené nebo další mateřské dovolené 

vrátila do práce, byla organizace povinna zařadit na její původní práci a pracoviště. 

Byla-li tato pracovnice v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřstvím převedena na 

jinou práci, byla organizace povinna po uplynutí těchto překážek zařadit ji na práci, 

kterou vykonávala před převedením. V případě přeložení platilo, že těhotná nebo ta, 

která měla v trvalé péči dítě ve věku jednoho roku, mohla být přeložena nebo 

přechodně přidělena na pracoviště mimo obec bydliště nebo dosavadního pracoviště, 

jen když o to sama požádala.
40

 

V roce 1964 byla rovněž uskutečněna druhá reforma sociálního zabezpečení – 

došlo k přijetí zákonů č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a č. 103/1964 Sb., 

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. S tématem práce souvisí druhý 

z reformních zákonů, který upravoval poskytování dávek ze zabezpečení matky 

a dítěte členům družstev (jednalo se o vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství, peněžitou pomoc v mateřství a podporu při narození dítěte). Podmínky 

vzniku nároku na jejich poskytování byly v podstatě totožné s úpravou dle zákona 

o nemocenském pojištění zaměstnanců a zákona zvýšení péče o těhotné ženy 

a matky. Dále se podle tohoto zákona poskytovaly družstevníkům a družstevnicím 

přídavky na děti. 

 

2.2. Vývoj pracovního práva od roku 1965 do roku 2006  

Právní úprava dle zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky byla 

s mírnými úpravami začleněna do prvního zákona, který kodifikoval pracovní právo 

a na našem území platil více než čtyřicet let. Návrh zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku 

práce připravila Ústřední rada odborů, neboť tehdy neexistovalo ministerstvo práce 

a péče o pracovněprávní záležitosti spadaly právě do její kompetence v souladu 

s tehdy proklamovanou tezí o přenášení státních funkcí na společenské organizace. 

Typickými rysy právní úpravy dané zákoníkem byly (a) jednotnost, (b) komplexnost, 

                                                 
40

 HALÍŘOVÁ, Gabriela. Vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen na našem území. In Pocta 

Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2491-0, str. 139–140. 
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(c) kogentnost, (d) osamostatnění.
41

 Zákoník práce již obsahoval ucelenou právní 

úpravu zvláštních pracovních podmínek žen, které upravoval s ohledem na dva 

důležité faktory ovlivňující jejich práci, a to (1) faktor biologický, vycházející ze 

skutečnosti, že fyziologické zvláštnosti ženského organismu činí ženy citlivější vůči 

určitým druhům prací a určitým druhům pracovišť; jde např. o práce, které jsou pro 

ženy fyzicky nepřiměřené, o pracoviště příliš hlučná, prašná, pracoviště pod zemí 

atd., a (2) faktor společenský, zohledňující zejména skutečnost, že na ženách stále 

ještě 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 plnění jejich mateřského poslání atd. Oba uvedené faktory 

se nejvýrazněji projevují u těhotných žen a matek malých dětí. Proto je právní úprava 

provedena diferencovaně, a to jednak pro ženy obecně a jednak pro těhotné ženy 

a matky malých dětí, kterým je v pracovněprávních vztazích poskytována zvýšená 

ochrana. Toto pojetí právní úpravy je dnes zakotveno v Listině základních práv 

a svobod, kde článek 32, odstavec 2 stanoví, že ženě v těhotenství je zaručena 

zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
42

 

Zákoník práce hned v článku VII. Základních zásad přiznával ženám právo na stejné 

postavení v práci, jaké mají muži a zajišťoval ženám pracovní podmínky, 

zohledňující oba výše uvedené faktory (biologický a společenský). Jednotlivá 

ochranná ustanovení, upravující právní postavení těhotných pracovnic
43

 a pracovnic 

pečujících o malé dítě byla obsažena v části druhé zákoníku práce a obsahovala tato 

ustanovení: 

- povinnost organizace převést těhotnou ženu nebo matku dítěte mladšího 9 

měsíců, konají-li práci, kterou nesmějí být zaměstnávány nebo která podle 

lékařského posudku ohrožuje jejich těhotenství nebo mateřské poslání (§ 37, 

                                                 
41
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odst. 1, písm. b)) a poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

(§ 155, odst. 3); 

- povinnost organizace zajistit nové vhodné zaměstnání, při výpovědi dané pro 

organizační změny osamělé těhotné pracovnici a osamělé pracovnici trvale 

pečující o dítě mladší 15 let (§ 47, odst. 2); 

- nemožnost dát výpověď pracovnici v době, kdy je těhotná, a v době, kdy trvale 

pečuje alespoň o jedno dítě mladší jeden rok, a jde-li o osamělou pracovnici 

trvale pečující o dítě mladší tří let (§ 48, odst. 1, písm. d)); 

- nemožnost okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou pracovnicí, s pracovnicí 

trvale pečující o dítě mladší než jeden rok ani s osamělou pracovnicí trvale 

pečující o dítě mladší než tři roky (pracovní poměr s ní mohl být z důvodů 

umožňujících okamžité zrušení ukončen výpovědí) (§ 53, odst. 3); 

- započtení doby, po kterou pracovnice starší 18 let trvale pečovala o dítě ve věku 

do tří let, do doby trvání pracovního poměru, pokud pracovnice nebyla 

zaměstnána (§ 103, odst. 1, písm. a)); 

- omluvení nepřítomnosti pracovnice na mateřské dovolené a po dobu péče o dítě 

mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského 

výchovného zařízení nebo školy, v jejichž péči dítě jinak je, nebo jestliže osoba, 

jež jinak o dítě pečuje, onemocněla bez náhrady mzdy – tyto důvody byly 

považovány za důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy (§ 127); 

- zachování pracovního místa, vrátí-li se pracovnice po skončení mateřské 

dovolené a nebylo-li to možné, protože práce odpadla nebo pracoviště bylo 

zrušeno, měla organizace povinnost zařadit pracovnici na jinou práci 

odpovídající pracovní smlouvě nebo alespoň její kvalifikaci (§ 147); 

Právní úprava zvláštních pracovních podmínek všech žen byla obsažena v prvním 

oddílu, hlavy VII, části druhé zákoníku práce a obsahovala následující ustanovení:  

- závazek organizací vytvářet pro ženy nové pracovní příležitosti, povinnost 

budovat, udržovat a zlepšovat hygienická a sociální zařízení pro ženy a zřizovat 

závodní jesle a závodní mateřské školy (§ 149, odst. 1); 

- závazek národních výborů zřizovat, udržovat a zlepšovat jesle, mateřské školy, 

školní jídelny, školní družiny apod. tak, aby odpovídaly potřebám pracujících žen 

a matek (§ 149, odst. 2); 
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- zákazy některých prací ženám (téměř shodné s dnešními); 

- nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami poskytovaný ženám musel připadat 

na dobu mezi 22. hodinou a 6. hodinou následujícího dne (§ 151); 

- noční práce byly oprávněny vykonávat jen ženy starší 18 let se 

zákonnými výjimkami (práce ve zdravotnictví, sociálních službách, poštovních 

službách, železniční a veřejné dopravě apod.); vláda mohla dočasně povolit noční 

práci ženám starším 18 let, vyžadoval-li to naléhavý zájem a šlo-li o práce méně 

namáhavé; organizace potřebovala k zaměstnávání žen starších 18 let noční prací 

předchozí souhlas národního výboru (§ 152). 

Právní úprava pracovních podmínek těhotných žen a matek navazovala na předchozí 

úpravu zvláštních pracovních podmínek všech žen a obsahovala následující 

ustanovení: 

- převedení na jinou práci (viz výše) a poskytnutí vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství (§ 153); 

- zákaz vysílání těhotných žen a žen pečujících o dítě mladší než jeden rok na 

pracovní cesty mimo obvod obce jejich pracoviště nebo bydliště; přeložení bylo 

možné jen na žádost ženy; žena pečující o dítě starší než jeden rok směla být 

v době, než dítě dosáhlo osmi let, vyslána na pracovní cesty nebo přeložena jen 

se svým souhlasem (§ 154); 

- vypovědět pracovní poměr s těhotnou ženou, se ženou, která trvale pečuje o dítě 

mladší než jeden rok a s osamělou ženou, která trvale pečuje o dítě mladší než tři 

roky byla organizace oprávněna jen zcela výjimečně, a to z důvodů (a) ruší-li se, 

nebo přemisťuje-li se organizace nebo její část, (b) zaniká-li organizace 

sloučením nebo převádí-li se samostatná organizační jednotka do jiné organizace 

a přijímající organizace nemá možnost pracovnici zaměstnat podle pracovní 

smlouvy a (c) z důvodů, pro které mohla organizace okamžitě zrušit pracovní 

poměr (byla-li pracovnice odsouzena pro úmyslný trestný čin nepodmíněně 

k trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, anebo porušila-li pracovnice 

pracovní kázeň tak hrubým způsobem, že její ponechání v organizaci do uplynutí 

výpovědní lhůty není možné z důvodu udržení kázně) (§ 155); 
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- povinnost organizace vyhovět žádosti těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě 

mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené 

týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 156, odst. 2); 

- zákaz zaměstnávat těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než jeden rok prací 

v noci ani prací přesčas (§ 156, odst. 3); 

- poskytnutí mateřské dovolené v délce 22 týdnů, a to zpravidla od počátku 

čtvrtého týdne před porodem; k prohloubení mateřské péče byla organizace 

povinna na žádost ženy poskytnout další mateřskou dovolenou až do jednoho 

roku věku dítěte; mateřská a další mateřská dovolená byly poskytovány bez 

nároku na mzdu, hmotné zabezpečení pracovnice upravovaly zákony 

o nemocenském pojištění (§ 157); 

- nástup na mateřskou dovolenou byl možný nejdříve osm týdnů před očekávaným 

dnem porodu; vyčerpala-li žena před porodem z mateřské dovolené více než čtyři 

týdny, poskytla se jí mateřská dovolená až do uplynutí 22 týdnů ode dne nástupu; 

vyčerpala-li žena před porodem z mateřské dovolené méně než čtyři týdny, 

protože porod nastal dříve, než určil lékař, nebo protože jí lékař povolil pracovat 

déle, poskytla se jí mateřská dovolená rovněž až do uplynutí 22 týdnů ode dne 

nástupu; vyčerpá-li žena z mateřské dovolené méně než čtyři týdny z jiného než 

kvalifikovaného důvodu, poskytla se jí mateřská dovolená jen do uplynutí 18 

týdnů ode dne porodu (§ 158); 

- mateřská dovolená se přerušila, jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato 

do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a žena zatím nastoupila do 

práce – nejdříve však šest týdnů od porodu; nevyčerpaná část mateřské se 

pracovnici poskytla ode dne, kdy převzala dítě zpět do péče, ne však déle než dítě 

dovršilo jednoho roku věku; po dobu, po kterou pracovnice o narozené dítě 

nepečovala, jí nenáležela mateřská dovolená; pokud se dítě narodilo mrtvé, 

náležela pracovnici mateřská dovolená v délce 12 týdnů; pokud dítě zemřelo 

v době, kdy byla pracovnice na mateřské dovolené nebo na další mateřské 

dovolené, poskytovala se jí tato dovolená ještě po dobu dvou týdnů ode dne úmrtí 

dítěte, nejdéle do jeho jednoho roku; mateřská dovolená v souvislosti s porodem 

nesměla být nikdy kratší než 12 týdnů a v žádném případě nemohla skončit nebo 

být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu (§159); 
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- nárok na mateřskou dovolenou a další mateřskou dovolenou měla též žena, která 

dítě převzala do trvalé péče nahrazující mateřskou péči, a to ode dne, kdy začala 

o dítě pečovat nejdéle do dne, kdy dítě dosáhlo věku 18 týdnů a poté další 

mateřská dovolená do dne, kdy dítě dosáhlo jednoho roku (§ 160); 

- organizace měla povinnost poskytnout ženě, která své dítě kojí dvě půlhodinové 

přestávky za směnu do šesti měsíců věku dítěte a v dalších třech měsících jednu 

půlhodinovou přestávku za směnu; pracovala-li žena alespoň polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby, poskytovala se jí jedna půlhodinová přestávka; přestávky 

na kojení se započítávaly do pracovní doby a poskytovala se za ně náhrada mzdy 

(§161). 

Ustanovení hlavy VII, části druhé zákoníku práce, upravující pracovní podmínky žen 

se vztahovala i na ženy ve výrobních družstvech a v jednotných zemědělských 

družstvech a s výjimkou ustanovení § 152 a § 154 platila obdobně i pro vojákyně 

z povolání a příslušnice Sboru národní bezpečnosti.  

 Z hlediska tématu této práce byly nejvýznamnějšími novelami tehdejšího 

zákoníku práce zejména tyto:  

- zákon č. 88/1968 Sb., který prodloužil délku mateřské dovolené na 26 týdnů, 

resp. 35 týdnů pro osamělé pracovnice a pracovnice, které porodily dvě a více 

dětí najednou; dále prodloužil období stanovené 18 týdny od porodu, případně 18 

týdny věku dítěte na 22 týdnů; 

- zákon č. 52/1987 Sb., který upravil délku mateřské dovolené na dnes platných 28 

týdnů, resp. 37 týdnů s tím, že hranice nástupu na mateřskou dovolenou činila 

šest až osm týdnů před očekávaným dnem porodu; pro ženy, jež dítě převzaly do 

své trvalé péče, činila délka mateřské dovolené 22 týdnů, příp. 31 týdnů; 

minimální délka mateřské dovolené byla stanovena z původních 12 týdnů na 14; 

- zákaz noční práce žen byl bez výjimky zrušen zákonem č. 74/1994 Sb.; až do 31. 

května 1994 mohly za stanovených podmínek konat noční práci jen ženy starší 

18 let, ale pro těhotné ženy či ženy, které pečovaly o dítě mladší než jeden rok 

platil absolutní zákaz noční práce; 
44

 

                                                 
44

 Dalšími novelami významnými pro zkoumanou problematiku jsou dvě malé novely, které upravily 

délku čerpání další mateřské dovolené, a to zákon č. 153/1969 Sb., který s účinností od 1. ledna 1970 

prodloužil další mateřskou dovolenou z jednoho na dva roky a zákon č. 188/1988 Sb., který rovněž 

prodloužil další mateřskou dovolenou ze dvou na tři roky s účinností od 1. ledna 1989. 
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Zvláštní pozornost si zaslouží novela zákoníku práce provedená zákonem 

č. 155/2000 Sb. Hlavním cílem této novely označované jako harmonizační bylo 

promítnutí příslušných směrnic ES do pracovněprávní úpravy a dosažení plné 

slučitelnosti zákoníku práce s právem ES. Tato novela zavedla zásadu rovného 

zacházení se všemi zaměstnanci bez rozdílu pohlaví, zákaz jakékoliv diskriminace 

v pracovněprávních vztazích nebo povinnost zaměstnavatele komunikovat se 

zaměstnanci nebo jejich zástupci.
45

 Z hlediska prací zkoumané problematiky zavedla 

tato novela institut rodičovské dovolené, který nejen že nahradil předešlý institut 

další mateřské dovolené poskytované ženám – nyní zaměstnankyním, ale umožnil 

v souvislosti s promítnutím principu rovného zacházení s muži a ženami čerpat 

rodičovskou dovolenou i muži-zaměstnanci, a to hned od narození dítěte do doby, 

kdy dítě dosáhne věku 3 let. V souvislosti se zásadou rovnosti byly do zákoníku 

práce promítnuty i další dílčí změny spočívající zejména v rozšíření působnosti 

ochranných ustanovení upravujících postavení těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnankyň pečujících o malé dítě i na zaměstnance čerpajícího rodičovskou 

dovolenou, např. ustanovení § 48 a § 49 – úprava výčtu osob, na které se vztahuje 

zákaz výpovědi v ochranné době a výjimek ze zákazu výpovědi, § 53 odst. 3 – 

okamžité zrušení pracovního poměru, § 127 – důležité osobní překážky v práci, 

§ 147 – zaměstnávání po návratu do práce a § 270 odst. 1 – ochranná ustanovení, 

která se vztahují i na zaměstnance pečujícího o dítě atp. Dále byla vzata v úvahu 

ochrana kojících zaměstnankyň bez ohledu na to, jak dlouhá doba uplynula od 

porodu nebo jaký je věk dítěte, jedná-li se o nárok této ženy na převedení na jinou 

práci, resp. o oblast vymezení prací, které jsou těmto ženám zakázány. Dříve se 

zákazy prací vztahovaly jen na těhotné ženy a matky do konce devátého měsíce po 

porodu.  

 Jednou z posledních novel zákoníku práce významnou dle zkoumaného 

tématu byl zákon č. 46/2004 Sb., jehož účelem byla rovněž implementace směrnic 

ES týkajících se rovného zacházení a zákazu diskriminace ještě před přistoupením 

České republiky do Evropské unie. Nová úprava tak v souladu s požadavky praxe 

                                                 
45

 BĚLINA, Miroslav, Věra BOGNÁROVÁ, Ljubomír DRÁPAL, Petr HŮRKA, Bohuslav KAHLE, 

Marie KALENSKÁ, Jan PICHRT, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 
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zpřesňovala vymezení výjimek z obecného principu rovného zacházení se všemi 

zaměstnanci zaměstnavatele. Pouze tímto zákonným vymezením je zaměstnavatel 

oprávněn odůvodnit rozdílné zacházení s jednotlivými zaměstnanci nebo skupinou 

zaměstnanců, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci, 

odbornou přípravu apod.
46

 

 

2.3. Vývoj pracovního práva po roce 2006 

I přes řadu novelizací nebylo možné předchozí zákoník práce více přizpůsobit 

současným společenským a ekonomickým podmínkám, zákoník práce se stále více 

stával určitou překážkou ve vývoji pracovněprávních vztahů. Bylo proto rozhodnuto 

o přípravě nového zákoníku práce, který by vycházel ze stejných základů jako 

pracovněprávní úpravy v členských státech Evropské unie, pro které byla 

charakteristická zásada, že co není zakázáno, je dovoleno.  

Nový zákoník práce, účinný od 1. ledna 2007 a publikovaný pod 

č. 262/2006 Sb., z této zásady vychází a posiluje smluvní volnost účastníků 

pracovněprávních vztahů. Tato volnost ale není neomezená, a to z důvodu 

respektování principu ochrany slabší strany pracovněprávního vztahu. Zákoník práce 

byl při svém přijetí provázán s občanským zákoníkem na principu delegace, podle 

kterého se měl občanský zákoník použít na pracovněprávní vztahy pouze tehdy, 

jestliže to zákoník práce výslovně stanovil. Použití této zásady bylo neobvyklé, 

netradiční a v praxi se ukázalo jako problematické. Ustanovení § 4 zákoníku práce, 

které obsahovalo zásadu delegace, bylo následně na návrh skupiny poslanců 

a senátorů nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. zrušeno. Zrušením tohoto 

ustanovení Ústavní soud zrušil delegační princip ve vztahu zákoníku práce 

k občanskému zákoníku a nahradil jej tradičním principem subsidiarity, podle 

kterého se ustanovení občanského zákoníku jako obecné součásti soukromého práva 

uplatní všude tam, kde zákoník práce jako zvláštní část soukromého práva nemá svou 

speciální právní úpravu. Princip subsidiarity však byl v zákoníku práce výslovně 
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vyjádřen až na základě tzv. koncepční novely, zákona č. 365/2011 Sb., a to 

s účinností od 1. 1. 2012.
47

 

V současném zákoníku práce obsažená úprava postavení těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé dítě je podrobně 

rozebrána v kapitole páté této práce. Na tomto místě zmíním pouze novelu zákoníku 

práce provedenou na základě přijetí nového kodexu soukromého práva – zákona 

č. 89/2012, občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Nový 

občanský zákoník, jehož některá ustanovení se zákoníku práce přímo dotýkají, plně 

respektuje historickou vazbu těchto dvou zákonů, potvrzenou nálezem Ústavního 

soudu č. 116/2008 Sb. V souvislosti s jeho přijetím bylo třeba vyřešit promítnutí 

věcných a terminologických změn obecného soukromého práva nejen do zákoníku 

práce, ale i do dalších zákonů, u kterých měla změna podstatný věcný dopad. Proto 

byl 12. září 2013 přijat zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, tzv. „změnový zákon“. 

Změny v zákoníku práce jsou upraveny v části šedesát sedm změnového zákona 

a s účinností od 1. ledna 2014 tak došlo k novelizaci některých částí zákoníku práce. 

Vzhledem k tomu, že se novela provedená na základě změnového zákona nedotýká 

přímo tématu práce, uvádím zde pouze stručný přehled změn zásadních. 

Z důvodu nové úpravy osobního stavu osob (statusové náležitosti) 

občanským zákoníkem zavedl změnový zákon nové vymezení pojmů zaměstnanec 

a zaměstnavatel. Nově je v ustanovení § 6 zákoníku práce zaměstnanec označen jako 

fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu. Tuto definici upřesňuje ustanovení § 34 – 35 občanského 

zákoníku, podle kterých (1) je zakázána závislá práce nezletilých mladších než 15 let 

nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, (2) se k výkonu závislé 

práce může zavázat pouze nezletilý, který dovršil 15 let a ukončil povinnou školní 

docházku, (3) je zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, oprávněn 

rozvázat jeho pracovní poměr, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo 

zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem (stanovení 
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působnosti zákoníku práce). Rozvázat pracovní poměr nezletilého jeho zákonným 

zástupcem je dle nového ustanovení § 56a zákoníku práce možné okamžitým 

zrušením, k jehož platnosti je zapotřebí přivolení soudu.
48

 Za zaměstnavatele je nově 

dle ustanovení § 7 zákoníku práce považována osoba, pro kterou se fyzická osoba 

zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Změna se 

týká jednání za zaměstnavatele (právnickou osobu), kdy podle dřívější právní úpravy 

vykonávaly právní úkony jménem zaměstnavatele jeho statutární orgány a mohli je 

činit i zaměstnanci, bylo-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, 

případně bylo-li to uvedeno ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. S účinností od 

1. ledna 2014 platí podle ustanovení § 166 občanského zákoníku, že zaměstnavatele 

(právnickou osobu) zastupují jeho zaměstnanci v rozsahu obvyklém podle jejich 

zařazení nebo funkce, přičemž je rozhodující stav, jak se jeví veřejnosti. 

Podstatná je rovněž změna ohledně nové právní terminologie, která se týká 

neplatnosti právního jednání. Podle právní úpravy platné do konce roku 2013 byly 

jednostranné právní úkony, jako například výpověď z pracovního poměru, zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době apod., pro vadu formy právního úkonu vždy 

neplatné, a to relativně – ten, kdo namítal neplatnost, musel svůj nárok uplatnit 

u soudu v prekluzivní lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr takovým 

rozvázáním skončit. Nová právní úprava řeší tyto situace jinak, když uvádí, že se 

k právnímu jednání
49

, které nebude splňovat požadavek písemné formy, nebude 

přihlížet. Právní jednání, u něhož zákoník práce v příslušném ustanovení uvádí 

termín „nepřihlíží se“, vůbec neexistuje, nevzniklo, je neúčinné, nicotné a zdánlivé. 
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Nejedná se tedy o absolutní ani relativní neplatnost, protože právní důsledky jednání, 

ke kterému se nepřihlíží, nemohou vůbec nastat. Zákoník práce obsahuje s účinností 

od 1. ledna 2014 několik dalších ustanovení, u kterých je uvedena dikce, že „k 

takovému jednání se nepřihlíží“. Nejedná se tedy jen o ustanovení vztahující se ke 

skončení pracovního poměru, ale obecně o taková ustanovení, kdy právní jednání 

není učiněno ve formě, jakou určuje zákoník práce, nebo dojde-li k ujednání, které 

právo zaměstnance určuje v nižší nebo vyšší míře, než jakou stanoví zákoník práce 

nebo kolektivní smlouva jako nejvýše přípustnou.
50

 

 Z dalších změn zmiňuji pouze zcela nová ustanovení § 144a a § 346d 

zákoníku práce, která obsahují kogentní ustanovení týkající se právních dispozic se 

mzdou, platem, odměnou z dohody nebo s jejich náhradou (§ 144a), a dále zákazu 

nebo omezení použití některých občanskoprávních institutů v režimu zákoníku práce 

(§ 346d). 

 

2.4. Vývoj práva sociálního zabezpečení po roce 1965 

Právo sociálního zabezpečení v rozsahu tématu práce upravovalo po roce 

1965 zejména podmínky čerpání a výši hmotného zabezpečení poskytovaného 

zaměstnaným ženám v období těhotenství, mateřské dovolené a další mateřské 

dovolené. Hmotné zabezpečení bylo poskytováno především v podobě následujících 

peněžitých dávek nemocenského pojištění: (1) vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství, (2) peněžitá pomoc v mateřství, (3) podpora při narození dítěte a (4) 

přídavky na děti. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství byl zaveden s účinností od 1. 

ledna 1966, a to zákonem č. 67/1965 Sb., o některých změnách v nemocenském 

pojištění. Jednalo se o peněžitou obligatorní opakující se dávku nemocenského 

pojištění, jejímž účelem bylo zabránit vzniku hmotné újmy žen, které byly z důvodu 

těhotenství nebo mateřství převedeny na jinou práci. Před zavedením dávky 

docházelo často k tomu, že se ženy z obavy před nižším výdělkem převedení na jinou 

práci bránily, i když si byly vědomy toho, že výkon dosavadní práce může ohrozit 
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nejen jejich zdraví, ale také zdraví dítěte.
51

 Nárok na vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství měly těhotné pracovnice nebo pracující matky do konce 

devátého měsíce po porodu, které byly dočasně převedeny na jinou práci, protože 

práce, kterou dosud vykonávaly, byla těmto pracovnicím zakázána nebo se sice 

o takovou práci nejednalo, ale podle lékařského posudku výkon dosavadní práce 

ohrožoval jejich těhotenství nebo mateřské poslání a současně pracovnice 

dosahovaly po převedení na jinou práci nižšího výdělku bez svého zavinění. Tento 

příspěvek se poskytoval ve výši rozdílu mezi tzv. dřívější mzdou a tzv. běžnou 

mzdou. Dřívější mzda byla vymezena jako průměrná čistá mzda dosahovaná před 

převedením na jinou práci a běžná mzda jako skutečná čistá mzda, kterou pracovnice 

dosahovala po převedení. Nárok na příspěvek měla pracovnice po dobu, po kterou 

trvalo její převedení na jinou práci, tj. v době těhotenství nejdéle do nástupu na 

mateřskou dovolenou a po návratu z mateřské dovolené od nástupu do práce nejdéle 

do konce devátého měsíce po porodu.
52

 Dávka vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství se poskytuje i v současné době, avšak podmínky vzniku 

nároku na dávku a způsob jejího výpočtu se v období po roce 1989 změnily. 

Délka poskytování dávky peněžité pomoci v mateřství byla na základě 

zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství 

a přídavcích na děti z nemocenského pojištění, s účinností od 1. července 1968 

prodloužena na celkovou délku 26 týdnů. Byla to opakující se peněžitá dávka 

nemocenského pojištění, která zabezpečovala ženy v době těhotenství a mateřství. 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství měly pracovnice, které byly účastny na 

nemocenském pojištění, v době nástupu na mateřskou dovolenou toto pojištění 

trvalo, a to v délce alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před 

porodem, těhotenství skončilo porodem a pracovnice v souvislosti s těhotenstvím 

a mateřstvím nepracovaly ani se jim nevyplácela mzda či nemocenské. Výše peněžité 

pomoci v mateřství byla stanovena jednotnou procentní sazbou počítanou z průměrné 

čisté denní mzdy pracovnice a poskytovala se po dobu 26 týdnů, z toho zpravidla od 

počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu, který stanovil lékař – 

nejdříve však počátkem osmého týdne před porodem. Rovněž dávka peněžité pomoci 
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v mateřství se při změněné právní úpravě podmínek vzniku nároku a výše poskytuje 

i nadále. 

Podpora při narození dítěte – dnes označená jako porodné – byla rovněž 

upravena zákonem č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách 

v mateřství a přídavcích na děti z nemocenského pojištění. Jednalo se o jednorázovou 

dávku, jejímž účelem bylo přispět rodině k úhradě zvýšených výdajů, vzniklých 

v souvislosti s narozením dítěte. Nárok na tuto dávku vznikl ženě, která porodila dítě, 

byla účastna nemocenského pojištění z důvodu zaměstnání nebo byla rodinnou 

příslušnicí pojištěnce.
53

 Tato dávka je však s účinností od 1. ledna 2011 poskytována 

nadále jen jako dávka závislá na příjmu. 

Přídavky na děti, upravené s účinností od 1. července 1968 zákonem 

č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a přídavcích 

na děti z nemocenského pojištění byly opakující se peněžitou dávkou nemocenského 

pojištění určenou výlučně k péči o nezaopatřené děti
54

. Nebyly tedy určeny 

k hmotnému zabezpečení ženy v době, kdy přerušila výkon práce z důvodu 

těhotenství či péče o malé dítě, neboť jednou z podmínek jejich výplaty byl řádný 

výkon práce osoby, která o přídavky žádala. Podmínkou výplaty přídavků tedy byla 

účast pracovníka či pracovnice na nemocenském pojištění (se zákonnými 

výjimkami); děti, na které se o přídavky žádalo, byly nezaopatřené; žily v ČSSR; 

pracovník či pracovnice měli ve svém zaměstnání předepsaný pracovní úvazek
55

 

a v kalendářním měsíci odpracovali stanovenou dobu. Výše přídavků byla stanovena 

jednotně pevnými měsíčními částkami, které byly odstupňovány podle počtu 

nezaopatřených dětí. Přídavky na totéž dítě náležely jen jednou, a to i tehdy, jestliže 

podmínky byly splněny u více pracovníků. Došlo-li k souběhu podmínek 

a pracovníci se nedohodli na tom, komu budou přídavky vyplaceny, náležely 

přednostně matce. 
56
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Dávkou sociálního zabezpečení, která navazovala na poskytování peněžité 

pomoci v mateřství a na kterou měly při splnění zákonných podmínek nárok ženy, 

celodenně pečující o malé dítě byl mateřský příspěvek. Tato dávka byla zavedena 

zákonem č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku, který byl později zrušen 

stejnojmenným zákonem č. 107/1971 Sb. Jednalo se o peněžitou opakující se dávku, 

která hmotně zabezpečovala ženy v době, kdy celodenně pečovaly o dítě do jednoho 

roku věku. Nejednalo se o dávku nemocenského pojištění, ale o státní příspěvek. 

Pozdější zákon č. 107/1971 Sb. postavení žen při péči o děti zlepšil, především 

rozšířil okruh žen, které měly na příspěvek nárok, a to o ženy, které nebyly před 

porodem ekonomicky činné a prodloužil jeho poskytování z jednoho roku na dva, 

resp. s účinností od 1. července 1987 na tři roky,
57

 pokud žena splňovala další 

stanovené podmínky (např. pečovala o invalidní dítě, byla osamělá). Do konce roku 

1987 měla nárok na mateřský příspěvek žena, která celodenně a řádně pečovala 

o dítě ve věku do jednoho roku. Žena, která celodenně a řádně pečovala o dítě ve 

věku od jednoho do dvou let, měla nárok na mateřský příspěvek, pokud splňovala 

další stanovené podmínky, např. řádně pečovala ještě o další dítě do skončení 

povinné školní docházky, nebo dítě bylo invalidní, vyžadující stálou péči, nebo šlo 

o ženu osamělou. Při splnění shora uvedených podmínek byl však mateřský 

příspěvek poskytován pouze ženám, které nepobíraly mzdu ani jiný příjem 

z výdělečné činnosti. Výjimka platila pro ženy osamělé, které nežily s druhem, 

pokud jejich dítě mladší dvou let nemohlo být umístěno v jeslích a žena mu po dobu 

výkonu zaměstnání jinak zajistila na svůj náklad potřebnou péči jinou osobou, než 

byly rodiče nebo prarodiče otce nebo matky dítěte. Výše mateřského příspěvku byla 

stanovena nominálními částkami za kalendářní měsíc nebo den.
58

 S účinností od 1. 

ledna 1985 mohl být mateřský příspěvek při splnění zákonných podmínek 

poskytován rovněž muži, který celodenně a řádně pečoval alespoň o jedno dítě ve 

věku do dvou let, byl-li osamělý a nežil-li s družkou. Zákonem č. 382/1990 Sb., 

o rodičovském příspěvku, byl institut mateřského příspěvku nahrazen příspěvkem 

rodičovským, který byl uzákoněn jako nová státní nároková dávka bez podmínky 
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předchozí ekonomické činnosti. Současně došlo ke sjednocení jeho poskytování až 

do tří let věku dítěte. S účinností od 1. října 1995 se stal rodičovský příspěvek 

v rámci jednotného systému státních dávek určených především pro rodiny 

s nezaopatřenými dětmi dávkou státní sociální podpory náležející pečujícímu rodiči 

do čtyř let věku dítěte (do sedmi let věku zdravotně postiženého dítěte). Výše 

rodičovského příspěvku se odvíjela od stanoveného násobku životního minima na 

osobní potřeby rodiče.
59

 

Mimo výše uvedené dávky, upravené po roce 1965 právem sociálního 

zabezpečení byly ženám pečujícím o děti, resp. rodinám s dětmi poskytovány i různé 

další dávky k uspokojení jejich životních potřeb. Jednalo se zejména o věcnou 

pomoc (výživa, ošacení, vybavení domácnosti), bezúročné půjčky či jednorázové 

peněžité příspěvky až do výše 5 000 Kčs. 

 

Aktuální právní úprava postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

a zaměstnanců pečujících o malé dítě obsažená v předpisech práva sociálního 

zabezpečení je podrobně rozebrána v kapitole šesté této práce. 
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3. Mezinárodněprávní úprava postavení žen 

 „OSN byla založena nikoli proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila 

před peklem.“ 

Dag Hammarskjöld (1905–1961) 

druhý generální tajemník OSN (1953–1961) 

 

Závazky obsažené v právních dokumentech mezinárodních organizací ovlivňují 

právní řád České republiky za podmínek stanovených článkem 10 Ústavy. Podle 

něho jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázána součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Závazky plynoucí 

z mezinárodních dokumentů je třeba vtělit jak do stávajících právních předpisů, tak 

i do nově přijímaných, v opačném případě by dle ustanovení článku 10 Ústavy měla 

mezinárodní smlouva přednost před zákonem. S rozvojem hospodářských vztahů 

mezi jednotlivými státy a migrací ekonomicky činných osob vzrůstá mezi státy 

zájem na vytvoření určitého mezinárodního standardu unifikovaných pracovních 

podmínek vztahujících se na tyto osoby, případně vytvoření dalších zvláštních 

pracovních podmínek a ochranných ustanovení použitelných pouze na některé z nich, 

např. na ženy. Tuto právní úpravu obsahuje řada dokumentů mezinárodních 

organizací, kterými je Česká republika vázána. Jejich podrobnému rozboru předchází 

krátký historický exkurs týkající se vývoje mezinárodněprávní ochrany žen. 

 

3.1. Vývoj mezinárodněprávní úpravy ochrany žen 

Z hlediska mezinárodního práva nevyplývaly zpočátku pro státy v oblasti 

ochrany žen až do počátku 20. století žádné povinnosti či omezení. Právní postavení 

žen bylo výlučně určováno vnitrostátním právním řádem. První mezinárodní úmluva 

mezi převážně evropskými státy byla uzavřena v roce 1904 v Paříži a týkala se 

spolupráce smluvních států při potírání obchodu se ženami, probíhajícího přes 

hranice států i celých kontinentů. Cílem přijaté Pařížské úmluvy byla ochrana žen 

před krajními formami vykořisťování, souvisejícími s jejich biologickými specifiky. 

Státy se úmluvou zavázaly k přijetí vnitrostátních opatření, kterými byl např. dozor 
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na železnicích a v přístavech či výměna informací o zavlečených ženách a jejich 

repatriaci. O dva roky později byla v Paříži uzavřena další tzv. Pařížská úmluva 

o obchodu se ženami, která smluvním státům ukládala povinnost trestně právně 

postihovat obchod se ženami. Na tyto úmluvy navazovala v roce 1921 Ženevská 

úmluva o potlačení obchodu se ženami a dětmi, která zahrnovala i ochranu 

nezletilých dívek a trestnost obchodu se ženami rozšířila i na jeho přípravu a pokus. 

Následující Ženevská úmluva z roku 1933 vztáhla trestnost obchodu se ženami i na 

případy, kdy se tato činnost děla se souhlasem oběti.
60

 

Paralelně s prvními úmluvami upravujícími lidská práva žen se rozvíjela 

i mezinárodní úprava v oblasti pracovního práva, určená k ochraně žen v pracovním 

procesu a ke zlepšení pracovních podmínek žen. První mezinárodní úmluvou tohoto 

druhu byla Bernská úmluva o zákazu noční práce žen z roku 1906. 

Rozhodující význam pro další rozvoj mezinárodněprávních norem v oblasti 

pracovního práva mělo založení Společnosti národů
61

, organizace, která vzešla 

z první světové války a byla založena v roce 1919 na základě Versailleské mírové 

smlouvy. Její zakládací listina, Pakt Společnosti národů, uložil členským státům 

Společnosti „zabezpečit a zachovat slušné a lidské pracovní podmínky pro muže, 

ženy a děti na svém území a v zemích, s nimiž jsou v obchodních a průmyslových 

stycích, a k tomuto cíli zřizovat a udržovat potřebné mezinárodní organizace.“
62

 Ke 

Společnosti národů se přihlásila i Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“)
63

, 

která byla rovněž založena v roce 1919 na základě Versailleské mírové smlouvy. 

MOP převzala do své působnosti i ochranu sociálních a pracovních podmínek žen. 

V následujících letech se orientovala především na zmírnění tíživých pracovních 

podmínek žen cestou ochranných opatření, vtělených do mezinárodních úmluv 

přijímaných v rámci této organizace. Po vypuknutí druhé světové války byli 

v důsledku své účasti ve válce mnozí muži ve svých pracovních pozicích 
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nahrazováni ženami. Tento fakt zpochybnil představu ženy jako slabšího pohlaví 

a urychlil světový emancipační proces. Po skončení války byla v roce 1945 založena 

Organizace spojených národů (dále též jen „OSN“)
64

. Víru v základní lidská práva, 

důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a rovná práva mužů a žen deklarovala OSN již 

v preambuli své zakládající listiny Charty Organizace spojených národů (dále též jen 

„Charta OSN“ nebo pouze „Charta“), čímž otevřela prostor pro koncepci 

zrovnoprávnění žen v mezinárodním měřítku a pro její mezinárodněprávní vyjádření 

a zabezpečení. Právní analýze Charty OSN a dalších významných právních 

dokumentů mezinárodních organizací bude věnována následující podkapitola. Odkaz 

na přirozenou důstojnost a rovná a nezcizitelná práva mužů a žen obsahovala 

i preambule Všeobecné deklarace lidských práv (dále též jen „Deklarace“), přijaté 

Valným shromážděním OSN v roce 1948, která na Chartu OSN odkazovala 

a navazovala. Článek 2 Deklarace pak stanoví povinnosti států aplikovat práva 

a svobody jednotlivců bez diskriminace s tím, že výčet zakázaných diskriminačních 

důvodů zahrnuje i diskriminaci z důvodů pohlaví. Oba dokumenty tak vytvořily 

legislativní základ pro rozvoj mezinárodněprávní úpravy postavení žen. Jako první 

na oba dokumenty navázala Úmluva o politických právech žen
65

 z roku 1953. 

Úmluva neobsahovala ochranná ustanovení, byla tedy nediskriminační a smluvním 

stranám ukládala následující povinnosti: zajistit pro ženy sídlící na jejich území 

právo hlasovat ve volbách za stejných podmínek jako muži (čl. 1), zajistit, aby ženy 

mohly být voleny do všech veřejných orgánů zřízených vnitrostátním právem za 

stejných podmínek jako muži (čl. 2), a dát ženám právo zastávat všechny veřejné 

úřady a vykonávat všechny veřejné funkce za stejných podmínek jako muži (čl. 3).
66

 

Nediskriminační charakter má i několik dalších úmluv přijatých v rámci 

mezinárodních organizací přidružených k OSN jako je např. Úmluva č. 100 

o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty z roku 1951. 

Tato Úmluva přijatá v rámci MOP ukládá členským státům povinnost provádět 

politiku rovných příležitostí a stejného zacházení v zaměstnání s cílem odstranit 

jakoukoli formu diskriminace žen, zejména pak zajistit stejné odměňování žen 

                                                 
64

 Československo bylo zakládajícím členem OSN. Charta OSN vstoupila pro Československo 

v platnost dne 24. října 1945, vyhlášena byla pod č. 30/1947 Sb. 
65

 Pro Československo vstoupila v platnost dne 5. července 1955, vyhlášena byla pod č. 46/1955 Sb. 
66

 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Mezinárodně právní ochrana lidských práv žen. In Právní postavení 

žen v ČR. Praha: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 1996, č. 3-4, str. 118–119. 



50 

a mužů za práci stejné hodnoty. Otázkou diskriminace se zabývala i Úmluva 

o zákazu diskriminace ve vzdělání 
67

, přijatá v roce 1960 v rámci UNESCO. 

Od poloviny 20. století docházelo ke stále většímu zapojování žen do 

pracovních procesů, což zahrnovalo ve stále větší míře i ženy vdané s rodinnými 

povinnostmi. V rámci MOP pokračoval rozvoj koncepce zvláštních pracovních 

podmínek týkajících se žen a byla přijata Úmluva č. 103 o ochraně mateřství z roku 

1952. Jejím účelem bylo upravit diskriminační praxi vůči ženám ztrácejícím 

zaměstnání z důvodu těhotenství. Úmluva obecně uznává právo vdaných žen a matek 

na zaměstnání, na návrat do zaměstnání po skončení mateřských povinností 

a nepřipouští, aby byla v průběhu mateřské dovolené ženě dána výpověď, nebo jí 

v této době uplynula výpovědní doba. Následovala Úmluva č. 111 o diskriminaci 

v zaměstnání a povolání z roku 1958, napomáhající státům rozvíjet nediskriminační 

politiku a legislativu a stanoví povinnost zajistit rovné příležitosti a zacházení 

v zaměstnání s výjimkou, kdy je diskriminace na základě pohlaví nezbytná.
68

 MOP 

rovněž pokračovala i v procesu normotvorby určené k ochraně žen v zaměstnání 

a k humanizaci pracovních podmínek.
69

 Ve snaze změnit tradiční stereotypy 

a upevňovat vědomí stejné odpovědnosti mužů a žen za výchovu dětí a dále 

zabezpečit rovný přístup ke službám a zařízením tomu napomáhajícím byla v roce 

1981 přijata Úmluva č. 156 o pracovnících s rodinnými povinnostmi.
70

 Jejím cílem 

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

přičemž výslovně stanovila, že rodinné povinnosti samy o sobě nemohou být 

právoplatným důvodem ztráty zaměstnání jako pro muže, tak pro ženy.
71

 

Nejucelenější a nejpropracovanější dokument mezinárodního práva určený 

k ochraně lidských práv žen byl přijat v roce 1979. Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen lze označit za vrchol dosavadního vývoje procesu emancipace 
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a zrovnoprávnění žen. Tato Úmluva navazuje, rozšiřuje a zpřesňuje obsah předchozí 

Úmluvy o politických právech žen z roku 1953. Zakazuje jakoukoli formu 

diskriminace (úmyslnou i neúmyslnou) ve všech oblastech občanských, politických, 

hospodářských, sociálních i kulturních práv žen. Úmluva sleduje dlouhodobě vyšší 

cíle, a to odstranění všech forem a projevů diskriminace žen na celém světě, jakož 

i zajištění respektu pro důstojnost lidské osobnosti, tedy kogentní ustálenou oblast 

lidských práv.
72

 Podrobně se této Úmluvě a nejen jí bude věnovat následující 

podkapitola. 

 

3.2. Dokumenty mezinárodních organizací upravující postavení žen 

Úpravy v oblasti mezinárodního práva významně ovlivňují i obsah norem 

práva vnitrostátního. Výrazné zvýšení zájmu o lidská práva nastává zejména po 2. 

světové válce. Uplatňuje se nový přístup k řešení této problematiky, který má za cíl, 

aby úprava lidských práv co nejvíce přispěla k zabránění vzniku podobné 

humanitární katastrofy, jakou byla právě 2. světová válka. Mezinárodní organizace 

již existující aktivizují svoji činnost, další jsou zakládány. Postupně se rozvíjejí 

hospodářské vztahy mezi státy, zvyšuje se migrace obyvatel mezi státy za prací a s ní 

související snaha o zachování získaných nároků a současně i snaha samotných 

zaměstnanců společně uplatňovat svá práva. Dochází k přijímání norem 

mezinárodního práva, jejichž hlavním cílem je zajistit lepší pracovní podmínky 

zaměstnanců a vyšší standard sociálních práv.
73

 

 

3.2.1. Dokumenty Organizace spojených národů 

Největší a nejdůležitější mezinárodní organizace, působící v oblasti 

pracovních a sociálních práv je Organizace spojených národů, založená 24. října 

1945 v San Francisku. OSN má v současnosti 193 členů, jejím centrálním sídlem je 

New York a zakládající listinou je Charta OSN. Hlavními cíli OSN jsou podle 

preambule a článku 1 Charty OSN zejména tyto: zachování a udržení světového míru 
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a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi národy, uskutečňování mezinárodní 

spolupráce hospodářské, sociální, kulturní a humanitární či podpora a posilování úcty 

k lidským právům a základním svobodám. Hlavními orgány OSN jsou Valné 

shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada
74

, 

Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát. Z hlavních orgánů OSN má pro sociální 

oblast největší význam Hospodářská a sociální rada, která se především zabývá 

otázkami hospodářského, sociálního, výchovného a zdravotnického charakteru. Rada 

dále koordinuje činnost mezinárodních odborných organizací přidružených k OSN, 

činí jim doporučení a uzavírá s nimi dohody o přidružení. Tyto mezinárodní odborné 

organizace přidružené k OSN zůstávají nadále samostatnými mezinárodními 

organizacemi, přijaly však dobrovolně statut OSN. Nejvýznamnějšími přidruženými 

odbornými organizacemi působícími v pracovní a sociální oblasti jsou např. 

Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace 

spojených národů pro výchovu vědu a kulturu (UNESCO), Světová banka (World 

Bank) a další.
75

 

Mezi nejdůležitější dokumenty OSN upravující mimo jiné i práva a postavení 

žen patří Charta OSN přijatá v roce 1945, Všeobecná deklarace lidských práv přijatá 

v roce 1948, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech oba přijaté v roce 1966, 

v platnost vstoupily v roce 1976 a Úmluva o odstranění všech forem diskriminace 

žen z roku 1979. 

Charta OSN je prvním univerzálně platným instrumentem ochrany lidských 

práv a svobod s povinností států zabezpečit tato práva a svobody bez diskriminace 

i pro ženy, což je deklarováno již v její preambuli. Zákaz diskriminace na základě 

pohlaví je dále vtělen do odstavce 3, článku 1 Charty, který deklaruje její základní 

cíle a zásady, a podle kterého je třeba „uskutečňovat mezinárodní součinnost řešením 

mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo 
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humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství.“ Rovnost 

pohlaví upravuje též písmeno c) článku 55 Charty a na něho navazující článek 56. 

Článek 55, písm. c) Charty ukládá Spojeným národům „pracovati pro obecnou úctu 

k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, 

jazyka nebo náboženství a pro jejich zachování.“ Článek 56 obsahuje závazek členů 

postupovat společně i jednotlivě v součinnosti s OSN tak, aby bylo dosaženo cílů dle 

článku předchozího. Z toho vyplývá, že problematika zrovnoprávnění žen patří mezi 

oblasti, v nichž mají státy povinnost spolupracovat navzájem i s OSN. Hospodářská 

a sociální rada je pak dle článku 62 Charty zmocněna vydávat doporučení s cílem 

usnadnit plnění závazků států v oblasti zrovnoprávnění žen. Dále byla Rada dle 

článku 68 Charty zmocněna zřídit zvláštní komisi pro podporování lidských práv. Na 

základě tohoto článku byly v roce 1946 v rámci Rady zřízeny Komise pro statut 

žen
76

 a Komise pro lidská práva.
77

 

Svou právní povahou jsou jednotlivá ustanovení Charty obecně 

formulovanými právními pravidly, závaznými pro státy jak ve výkonu moci 

vnitrostátní, tak i ve výkonu členských práv v OSN. Při jejich uplatňování je však 

třeba respektovat souvislost s článkem 2, odst. 7 Charty, který potvrzuje výlučnou 

pravomoc suverénních států ve vnitřních věcech.
78

 

Všeobecná deklarace lidských práv 
79

 byla schválena v roce 1948. Její návrh 

připravila Komise pro lidská práva již v roce 1946. Ačkoli Deklarace není 

mezinárodní smlouvou, není právně závazná a má jen doporučující charakter, získala 
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u vlád jednotlivých států i celkově ve vědomí lidstva prestiž, s níž se může stěží 

srovnávat kterýkoli jiný dokument. V současné době je považována za součást 

zvykového mezinárodního práva a její obsah je všeobecně respektován a přijímán 

jako měřítko pro posuzování jednání jednotlivých států.
80

 Ve své preambuli navazuje 

Deklarace na Chartu OSN, když uznává přirozenou důstojnost a rovná a nezcizitelná 

práva všech členů lidské společnosti. Rovná práva a zákaz jakékoli formy 

diskriminace upravují její první dva články. Následují články upravující nejznámější 

lidská práva a svobody, které zahrnují právo na život a osobní bezpečnost, rovnost 

před zákonem a právo na právní ochranu proti diskriminaci, právo na svobodu 

pohybu a volbu bydliště, rovná práva mužů a žen při uzavření manželství a za jeho 

trvání, svobodu vlastnického práva, svobodu projevu, právo na svobodu pokojného 

shromažďování a sdružování a další. 

Oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení jsou upraveny 

v článcích 22 až 25 Deklarace. Článek 22 stanoví právo na sociální zabezpečení 

a uspokojení hospodářských, sociálních a kulturních práv nezbytných pro důstojnost 

a svobodný rozvoj osobnosti. Článek 25 zajišťuje právo každého na sociální péči, 

zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci či pracovní nezpůsobilosti a garantuje 

právo matky a dítěte na zvláštní pomoc a podporu. Práva v pracovněprávní oblasti 

deklaruje článek 23, podle kterého má každý právo na práci, svobodnou volbu 

zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti 

nezaměstnanosti. Tento článek dále určuje právo na stejnou odměnu za stejnou práci 

bez jakékoli diskriminace. Právo na odpočinek v práci a pravidelnou pracovní 

dovolenou zakotvuje článek 24 tamtéž. 

V závěru stanoví Deklarace zásadu, že omezení při výkonu práv a svobod 

jednotlivce může stanovit pouze zákon, a to tak, aby bylo zajištěno dodržování práv 

a svobod ostatních lidí a aby bylo vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, 

veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti. Výkon práv 

a svobod nesmí být v rozporu s cíli a zásadami OSN. 

Vzhledem k tomu, že je Deklarace nezávazným právním dokumentem, 

usilovala OSN o zakotvení základních lidských práv a svobod v mezinárodní 

smlouvě přijaté a ratifikované smluvními státy. Tímto aktem by se základní lidská 
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práva a svobody staly součástí vnitrostátních právních řádů. OSN dosáhla ve svém 

úsilí úspěchu až v roce 1966, kdy Valné shromáždění OSN schválilo dva 

mezinárodní pakty upravující minimální obecný standard základních lidských práv. 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
81

 byly Valným 

shromážděním OSN schváleny v roce 1966, v ČSSR vstoupily v platnost v roce 

1976. V těchto mezinárodněprávních instrumentech měla být již podrobně a přesně 

formulována jednotlivá práva a svobody jednotlivce. Navíc měla být přijata 

organizační opatření a postupy pro ty případy, kdy lidská práva nejsou dodržována 

a dochází k jejich porušování.
82

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech odkazuje 

v preambuli na Chartu OSN i Deklaraci a v článku 1 zakotvuje pro všechny národy 

právo na sebeurčení, na jehož základě si národy určují svůj politických status 

a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj. Smluvní státy se 

dále zavázaly uskutečňovat práva obsažená v Paktu bez jakékoli diskriminace 

(článek 2) a zajistit rovná práva mužů a žen při požívání všech práv obsažených 

v Paktu (článek 3). Pakt rovněž zaručuje řadu sociálních práv, a to zejména právo na 

práci (článek 6); právo na spravedlivou odměnu za práci stejné hodnoty bez 

jakéhokoli rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne 

horší, než jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou práci, bezpečné pracovní 

podmínky, stejnou příležitost dosáhnout v zaměstnání povýšení, odpočinek 

a pravidelnou placenou dovolenou (článek 7); ničím neomezené právo zakládat 

a vstupovat do odborové organizace, právo na stávku (článek 8) nebo právo na 

sociální zabezpečení (článek 9). Dále by dle článku 10 měla být poskytnuta zvláštní 

ochrana matkám po dobu před a po narození dítěte, během níž by jim měla být 

poskytnuta placená dovolená nebo dovolená s odpovídajícími požitky ze sociálního 

zabezpečení. Dalšími právy, která Pakt zaručuje, jsou např. právo na fyzické 

a duševní zdraví, právo každého na vzdělání či právo účastnit se kulturního života. 
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Opatření kontroly nad dodržováním práv uvedených v tomto Paktu je 

neurčitější a méně přísné než v Paktu o občanských a politických právech. Plyne to 

z odlišné povahy těchto práv ve srovnání s občanskými a politickými právy 

a svobodami, která lze uplatnit hned a přímo vyhlášením a prováděním příslušných 

zákonů. Hospodářská, sociální a kulturní práva lze naopak zajistit v jednotlivých 

státech jen postupně, a to na základě všeobecné vyspělosti konkrétního státu a jeho 

možností, jak tato práva vynutit. Z toho důvodu mají smluvní strany Paktu pouze 

povinnost pravidelně informovat Hospodářskou a sociální radu OSN o opatřeních, 

která přijaly a o pokroku, kterého dosáhly při uskutečňování práv v Paktu 

obsažených.
83

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech stejně jako Pakt 

předchozí odkazuje v preambuli na Chartu OSN a Deklaraci a potvrzuje právo 

národů na sebeurčení (článek 1), realizaci všech práv Paktu bez jakékoli 

diskriminace (článek 2) a zakotvuje rovná práva mužů a žen na požívání všech práv 

Paktem stanovených. Z občanských a politických práv zaručuje Pakt zejména právo 

na život (článek 6), zákaz otroctví (článek 8), právo na svobodu a osobní bezpečnost 

(článek 9), právo svobody pohybu a volby místa pobytu (článek 12), rovnost před 

soudem (článek 14), právo na pokojné shromažďování (článek 21), svobodné 

sdružování, zakládání a vstup do odborových organizací (článek 22) a další. 

Kontrolu nad dodržováním práv Paktu o občanských a politických právech 

zajistily smluvní strany zvolením 18 členného Výboru pro lidská práva, který 

projednává zprávy smluvních stran o plnění Paktu a činí státům ke zprávám obecné 

poznámky. Přijme-li smluvní strana zvláštní opční klauzuli obsaženou v Paktu, je 

Výbor oprávněn projednávat i stížnosti jiné smluvní strany, že neplní a porušuje své 

závazky z Paktu. Nepodaří-li se Výboru věc urovnat ke spokojenosti obou států, 

jmenuje pětičlennou smírčí komisi, jež nabídne stranám služby k přátelskému 

urovnání.
84

 

Vrcholem dosavadního vývoje emancipace žen na mezinárodní úrovni se 

stalo přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
85

 (dále jen 
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 Pro Československo vstoupila v platnost 18. března 1982, vyhlášena byla pod č. 62/1987 Sb. 
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„Úmluva“) z roku 1979. Úmluvu lze považovat za hlavní nástroj ochrany lidských 

práv žen, univerzální co do působnosti, všestrannou co do rozsahu a předmětu 

úpravy a mezinárodněprávně závaznou.
86

 Úmluva se člení do šesti částí a již ve své 

preambuli připomíná Chartu OSN, která potvrzuje víru v základní lidská práva 

a v rovnoprávnost mužů a žen, Všeobecnou deklaraci lidských práv a její zásadu 

nepřípustnosti diskriminace a nárok na práva v ní zakotvená bez rozdílu pohlaví 

a v neposlední řadě i oba Pakty o lidských právech, podle nichž mají státy povinnost 

zabezpečit rovnoprávnost mužů a žen při využívání všech hospodářských, sociálních, 

kulturních, občanských a politických práv. Naproti tomu vyjadřuje Úmluva 

v preambuli znepokojení, že bez ohledu na citované dokumenty OSN a jejich obsah 

nadále existuje rozsáhlá diskriminace žen a zároveň i odhodlání realizovat zásady 

Úmluvy a přijmout opatření nezbytná pro odstranění diskriminace žen ve všech 

jejích formách a projevech. 

Část první Úmluvy (články 1–6) obsahuje obecné závazky států, které jsou 

důležité pro její interpretaci. Článek 1 vymezuje pro účely Úmluvy pojem 

„diskriminace žen“, kterou se rozumí jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo 

omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je 

zpochybňování nebo popírání možností používání nebo uplatňování lidských práv 

a základních svobod žen v politické, hospodářské, kulturní, občanské nebo jiné 

oblasti, bez zřetele na rodinný stav a na základě rovnoprávnosti mužů a žen. 

Diskriminace se zakazuje v jakékoli formě, úmyslné i neúmyslné. Článek 2 obsahuje 

opatření, jejichž prostřednictvím smluvní státy docílí odstranění diskriminace žen.
87

 

Část druhá Úmluvy (články 7–9) upravuje závazky smluvních států 

k odstranění diskriminace žen v politickém a veřejném životě. Zejména článek 7 

zajišťuje ženám na rovnoprávném základě s muži aktivní i pasivní volební právo, 

účast na tvorbě a provádění státní politiky, právo zastávat veřejné úřady a funkce na 

všech úrovních či právo na účast v nevládních organizacích a sdruženích zapojených 

do veřejného a politického života země. 
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Z hlediska tématu práce je jistě nejvýznamnější článek 11 Úmluvy, obsažený 

v její třetí části (články 10–14), kterým se státy zavazují k přijetí veškerých opatření 

k odstranění diskriminace žen v zaměstnání. Cílem je zajistit na základě 

rovnoprávnosti mužů a žen stejná práva v zaměstnání, a to zejména právo na práci; 

právo na stejné příležitosti při vstupu do zaměstnání, včetně uplatňování stejných 

kritérií výběru při přijímání do zaměstnání; právo svobodné volby povolání; právo na 

stejnou odměnu a stejné zacházení, pokud jde o práci stejné hodnoty, jakož 

i rovnoprávnost při hodnocení kvality práce; právo na sociální zabezpečení a právo 

na bezpečné pracovní podmínky včetně ochrany poslání ženy jako matky. Druhý 

odstavec článku 11 stanoví opatření smluvních států, která se zavazují přijmout za 

účelem zabránění diskriminace žen z důvodu manželství nebo mateřství a zajištění 

jejich reálného práva na práci. Jde o opatření vedoucí k zákazu propouštění žen 

z důvodu těhotenství, mateřské dovolené a diskriminace při propouštění z důvodu 

manželství; zavedení mateřské dovolené s náhradou mzdy bez ztráty předchozího 

zaměstnání; prosazování poskytování sociálních služeb, umožňujících rodičům 

spojovat rodinné a pracovní povinnosti s účastí ve veřejném životě; a poskytování 

zvláštní ochrany těhotným – zamezení výkonu prací pro ně škodlivých. Podle třetího 

odstavce článku 11 budou právní předpisy týkající se ochrany výše uvedených práv 

pravidelně přehodnocovány podle vědeckotechnických poznatků a podle potřeby 

budou revidovány, rušeny nebo rozšiřovány. Ačkoli článek 11 Úmluvy obsahuje 

celou řadu ochranných opatření, vyžadujících k jejich naplnění přijetí odpovídající 

vnitrostátní legislativy, sám výslovně takovou povinnost státům neukládá.
88

 

Následující články části třetí Úmluvy se týkají odstranění diskriminace žen v oblasti 

péče o zdraví a v přístupu ke zdravotnickým službám; zajištění příslušných služeb 

v souvislosti s těhotenstvím, šestinedělím a poporodním obdobím; odstranění 

diskriminace v ostatních oblastech hospodářského a společenského života
89

; či 

odstranění diskriminace žen ve venkovských oblastech. 

Zajištění rovnosti žen s muži před zákonem a odstranění diskriminace žen 

v manželství a v rodinném životě je zakotveno v části čtvrté Úmluvy (články 15 

a 16). 
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 Čímž se rozumí např. právo na rodinné přídavky, právo na bankovní půjčky či hypotéky.  
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Podle článku 17, části páté Úmluvy (články 17–22) byl ustaven Výbor pro 

odstranění diskriminace žen (dále jen „Výbor“) jako zvláštní orgán, který provádí 

především administrativní kontrolu a sleduje dodržování závazků vyplývajících 

z Úmluvy. Smluvní státy se zavazují předkládat Výboru každé čtyři roky, či kdykoli 

o to požádá zprávu o opatřeních, která přijaly za účelem plnění ustanovení Úmluvy. 

Podle článku 21 Úmluvy je Výbor oprávněn na základě prostudování zpráv 

smluvních států předkládat Valnému shromáždění OSN prostřednictvím 

Hospodářské a sociální rady OSN návrhy a všeobecná doporučení. Na základě 

Opčního protokolu
90

, přijatého k Úmluvě v roce 1999 jsou osoby či skupiny osob, 

které se považují za oběti porušení kteréhokoli práva zaručeného Úmluvou ze strany 

státu, jenž je smluvní stranou Opčního protokolu a jehož jurisdikci podléhají, 

oprávněny předkládat Výboru oznámení o takovém porušení. Dospěje-li Výbor po 

projednání oznámení k tomu, že obsahuje spolehlivé informace nasvědčující tomu, 

že stát závažným a systematickým způsobem porušuje práva daná Úmluvou, vyzve 

jej ke spolupráci a předložení stanoviska. Stát je pak povinen předložit Výboru do 

šesti měsíců písemné vysvětlení nebo prohlášení objasňující věc a případný opravný 

prostředek, který může poskytnout. Opční protokol tak na základě oznámení 

umožňuje Výboru provést vyšetřování, včetně případné kontroly na místě. Kontrolní 

pravomoci Výboru tak přesahují pouhou administrativní kontrolu.
91

 

Poslední částí Úmluvy je část šestá (články 23–30), jež upravuje ratifikační 

proceduru Úmluvy. Podle článku 28 Úmluvy jsou státy oprávněny učinit při 

přistoupení k Úmluvě výhradu, která však nesmí být neslučitelná s předmětem 

a účelem Úmluvy. Kriteria neslučitelnosti s Úmluvou však dosud nebyla stanovena. 

Výhrady jednotlivých států nejsou výjimečné, přičemž některé z nich jdou přímo 

proti smyslu Úmluvy, jako například omezování práv žen v oblasti dědického práva 

a majetkových práv nebo v oblasti ekonomických příležitostí, svobody pohybu 

a svobodný výběr místa pobytu.
92
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3.2.2. Dokumenty Mezinárodní organizace práce 

 Jednou z nevýznamnějších a největších odborných organizací 

přidružených k OSN v oblasti sociální, zdravotní a kulturní je Mezinárodní 

organizace práce. Jak je již uvedeno výše, MOP byla založena v roce 1919 v rámci 

jednání o uzavření Versailleské mírové smlouvy, která obsahuje její Ústavu. 

V období do konce 2. světové války se MOP hlásila ke spolupráci se Společností 

národů, kterou ukončila v roce 1945, aby se v roce následujícím stala organizací 

přidruženou k OSN.  

MOP má v současné době 183 členů a jejím sídlem je Ženeva. Jejími 

hlavními orgány jsou Mezinárodní konference práce, Správní rada a Mezinárodní 

úřad práce. Všechny orgány MOP pracují na tzv. principu tripartity, tj. jsou složeny 

ze tří složek: představitelů vlád, představitelů zaměstnanců a představitelů 

zaměstnavatelů každého členského státu. Předmětem činnosti MOP je přijímání 

mezinárodních úmluv a doporučení týkající se zásadních otázek pracovního 

a sociálního zákonodárství. Jejich prostřednictvím působí MOP na členské státy, aby 

zlepšovaly péči o zaměstnance. Úmluvy MOP nabývají závaznosti ratifikací. 

Ratifikací a zveřejněním se úmluvy stávají součástí právního řádu členského státu, 

který je povinen uvést své vnitrostátní zákonodárství do souladu s ustanoveními 

příslušné úmluvy. Doporučení ratifikaci nepodléhají, jejich úkolem je připravit 

podmínky pro pozdější úpravu mezinárodní úmluvou. Pro členský stát nevyplývají 

z doporučení žádné závazky, s výjimkou povinnosti předložit je příslušným ústavním 

orgánům k posouzení možné úpravy vnitrostátního zákonodárství. Některé 

povinnosti jsou státy povinny zachovávat i bez ratifikace příslušné úmluvy, jde o tzv. 

základní normy, dané Ústavou MOP, zejména jejím doplněním Filadelfskou 

deklarací z roku 1944. Jedná se o zákaz nucené práce, právo na svobodné odborové 

sdružování a zákaz diskriminace. MOP se rovněž zabývá kontrolní činností, jejíž 

podstatou je přinucení členského státu ke splnění povinností. Takové donucení však 

nemůže být vměšováním se do vnitřních záležitostí státu, musí být zaměřeno na 

plnění mezinárodního závazku.
93
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Nejvýznamnějšími úmluvami přijatými v rámci MOP, které upravují 

postavení žen, jsou zejména Úmluva č. 45 z roku 1935 o zaměstnávání žen 

podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, Úmluva č. 100 z roku 1951 

o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, Úmluva 

č. 102 z roku 1952 o minimálních normách sociálního zabezpečení, Úmluva č. 103 

z roku 1952 o ochraně mateřství, Úmluva č. 111 z roku 1958 o diskriminaci 

v zaměstnání a povolání a Úmluva č. 171 z roku 1990 o noční práci. 

Úmluva č. 45/1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí 

a dolech všech druhů
94

 zakazuje ženám jakéhokoli věku práce v podzemí a v dolech. 

Ze zákazu připouští výjimku, podle které mohou smluvní státy svým vnitrostátním 

zákonodárstvím pro určité skupiny žen stanovit režim výjimek.
95

 

Úmluva č. 100/1951 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci 

stejné hodnoty
96

 ukládá smluvním státům povinnost podporovat a zajistit, aby byla 

na všechny pracovníky uplatňována zásada stejného odměňování pro pracující muže 

a ženy za práci stejné hodnoty. Smluvní státy mohou tuto povinnost provést 

vnitrostátním zákonodárstvím, zákonně zavedenými nebo uznávanými metodami 

stanovení mezd, kolektivními smlouvami mezi zaměstnavateli a pracovníky, nebo 

kombinací různých prostředků. Úmluva dále stanoví, že rozdílná odměňování 

pracovníků, která bez ohledu na pohlaví odpovídají rozdílům, určeným takovýmto 

objektivním hodnocením práce, jež má být vykonávána se nebudou považovat za 

odporující zásadě stejného odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 

hodnoty. 

Úmluva č. 102/1952 o minimálních normách sociálního zabezpečení
97

stanoví 

v devíti kapitolách minimální standardy sociálního zabezpečení odpovídající 

jednotlivým sociálním událostem. Úmluva zavazuje smluvní státy, aby si zvolily 

minimální rozsah Úmluvy, který budou provádět. Pro státy s nedostatečně 
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rozvinutými hospodářskými a zdravotnickými zařízeními připouští Úmluva dočasné 

výjimky z některých svých ustanovení, o kterých smluvní stát dle článku 3 učiní 

příslušné prohlášení. Z hlediska tématu práce je významná zejména část osmá 

Úmluvy (články 46–52), která upravuje dávky v mateřství. Sociální událostí se pro 

účely části osmé Úmluvy rozumí těhotenství, porod, jeho následky a z toho 

vyplývající zastavení výdělku ženy. Dle článku 48 Úmluvy si státy mohou zvolit, jak 

rozsáhlý bude okruh chráněných osob – žen, kterým bude v případě sociální události 

dávky v mateřství poskytovat.
98

 Léčebná péče v případě, těhotenství, porodu a jeho 

následků má být mimo jiné zaměřena na zachování, znovunabytí nebo na zlepšení 

pracovní schopnosti chráněné ženy. V případě zastavení výdělku zaručuje Úmluva 

poskytování dávek v mateřství v minimální délce 12 týdnů. 

Úmluva č. 103/1952 o ochraně mateřství
99

 zavádí povinnost smluvních států 

poskytnout ženám mateřskou dovolenou, dávky související s mateřstvím a chránit 

ženu na mateřské dovolené před skončením pracovního poměru. Navazující Úmluva 

č. 183 o ochraně mateřství z roku 2000 tuto ochranu rozšiřuje na ochranu před 

diskriminací z důvodu mateřství. Podle článku 9 této pozdější Úmluvy se přenáší na 

zaměstnavatele důkazní břemeno, aby v případě, že propustí ženu v ochranné době, 

prokázal, že tak neučinili z důvodu jejího těhotenství, narození dítěte nebo péče 

o dítě. Po skončení mateřské dovolené je ženě zaručeno právo na návrat do stejného 

nebo rovnocenného postavení se stejným finančním ohodnocením. Článek 9 rovněž 

stanoví smluvním státům povinnost, aby svými právními prostředky zajistily, že 

mateřství nebude důvodem k diskriminaci v zaměstnání nebo v přístupu k němu. 

Úmluva dále upravuje minimální délku mateřské dovolené na 14 týdnů, poskytování 

dávek během mateřské dovolené, právo kojících žen na přestávky v práci apod. 

Úmluva č. 111/1958 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
100

 zavazuje 

smluvní státy, aby prováděly vnitrostátní politiku zaměřenou na prosazování rovnosti 

příležitostí v zaměstnání a povolání tak, aby byla odstraněna jakákoliv 
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 Úmluva upravuje v článku 48 tři okruhy chráněných osob, které zahrnují: (1) buď všechny ženy 

náležící ke stanoveným skupinám zaměstnanců, které tvoří nejméně 50 % všech zaměstnanců, nebo 

(2) všechny ženy náležící ke stanoveným skupinám hospodářsky činného obyvatelstva, které tvoří 

nejméně 20 % všech obyvatel, nebo (3) bylo-li učiněno prohlášení podle článku 3, všechny ženy 

náležící ke stanoveným skupinám zaměstnanců, které tvoří úhrnem nejméně 50 % všech zaměstnanců 

v průmyslových podnicích, jež zaměstnávají nejméně 20 osob. 
99

 Tato Úmluva byla revidována Úmluvou č. 183 o ochraně mateřství z roku 2000. Československo, 

resp. Česká republika dosud ani jednu z Úmluv neratifikovaly. 
100

 Pro Československo vstoupila v platnost dne 21. ledna 1965, vyhlášena byla pod č. 465/1990 Sb. 
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diskriminace
101

 v tomto směru. Úmluva dále ukládá smluvním státům, jakými 

prostředky mají zabezpečit její realizaci v praxi, a to např. spoluprací s organizacemi 

zaměstnavatelů a pracovníků; vydáváním zákonů a podporou výchovných programů 

k přijetí a provádění této politiky; zajištěním provádění této politiky při poradenství 

pro volbu povolání, odborném výcviku a při zprostředkování práce apod. 

Úmluva č. 171/1990 o noční práci
102

neupravuje podmínky pro noční práci 

pouze pro ženy, ale pro všechny pracovníky, pracující v noci. Úmluva v článku 1 

definuje pojmy „noční práce“
103

 a „noční pracovník“
104

 a v článku 4 ukládá státům 

učinit ve prospěch nočních pracovníků zvláštní opatření vyžadovaná povahou noční 

práce, která jsou považována za opatření minimální.
105

 

 

3.2.3. Dokumenty Rady Evropy 

Rada Evropy je nejstarší evropská mezinárodní organizace, založená v roce 

1949. Jejím sídlem je Štrasburk a v současné době má 47 členů. Jejími hlavními 

orgány jsou Výbor ministrů (tvořen ministry zahraničí členských států), Parlamentní 

shromáždění (tvořeno zástupci členských států zvolenými nebo jmenovanými 

národními parlamenty), Kongres místních a regionálních úřadů Evropy (zastupuje 

místní a regionální orgány v členských státech) a Sekretariát. Hlavním cílem Rady 

Evropy je podporovat jednotu mezi členskými zeměmi a tím účinněji zabezpečovat 

realizaci ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím, usnadnit jejich 
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 Diskriminací se pro účely této Úmluvy rozumí jakékoli rozlišování, vylučování nebo dávání 

přednosti založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním 
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zacházení v zaměstnání nebo povolání. Za diskriminaci se naopak nepovažuje jakékoli rozlišování, 

vylučování nebo dávání přednosti založení na kvalifikaci vyžadované pro určité zaměstnání. 
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 Pro Československo vstoupila v platnost dne 7. října 1998, vyhlášena byla pod. č. 230/1998 Sb. 
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 Noční prací Úmluva rozumí veškerou práci, která je vykonávána po dobu ne méně než sedmi po 

sobě jdoucích hodin zahrnující interval mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, a která bude určena 

příslušným orgánem po projednání s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů 

a pracovníků nebo kolektivními smlouvami. 
104

 Nočním pracovníkem Úmluva rozumí zaměstnanou osobu, jejíž práce vyžaduje, aby byla 

vykonávána v průběhu podstatného počtu hodin noční práce, který přesahuje stanovený limit. Tento 

limit stanoví příslušný orgán po projednání s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů 

a pracovníků nebo kolektivními smlouvami. 
105

 Jako minimální opatření ve prospěch nočních pracovníků uvádí Úmluva např. bezplatné lékařské 

vyšetření; převedení na podobnou práci, jsou-li pracovníci ze zdravotních důvodů uznáni jako 

nezpůsobilí pro noční práci; zvláštní ochrana pracovnic v době těhotenství a v určité době po něm – 

což zahrnuje možnost převedení na jinou než noční práci, zákaz výpovědi z důvodu těhotenství 

a mateřství, zachování pracovního místa, poskytování dávek sociálního zabezpečení nebo prodloužení 

mateřské dovolené.  
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ekonomický a sociální pokrok, zlepšit životní podmínky, chránit a upevňovat lidská 

práva a základní svobody.
106

 

 Rada Evropy přijímá významné úmluvy, dohody a protokoly, které jsou 

závazné pouze pro státy, jež je přijaly. Nejvýznamnějšími právními dokumenty, které 

byly v rámci Rady Evropy přijaty, a které upravují mimo jiné i základní lidská práva 

a svobody žen jsou zejména Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

z roku 1950 a její protokoly a Evropská sociální charta z roku 1961, doplněná 

Dodatkovým protokolem z roku 1988 a revidovaná v roce 1996. 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
107

z roku 1950 je 

zaměřená především na občanská a politická práva, pouze dva její články se týkají 

práv sociálních, a to článek 4 upravující zákaz nucené práce a článek 11 upravující 

svobodu shromažďování a sdružování s právem na zakládání a vstup do odborových 

organizací. Úmluva v preambuli odkazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv, ze 

které vychází a ve svém článku 14 zajišťuje užívání všech přiznaných práv a svobod 

bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu. Touto Úmluvou rovněž došlo 

k vytvoření systému ochrany lidských práv, a to zřízením stálého Evropského soudu 

pro lidská práva, do jehož pravomoci patří rozhodování o stížnostech proti porušení 

závazků z Úmluvy. Tyto stížnosti jsou oprávněny podávat smluvní strany Úmluvy, 

ale i jednotlivé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců 

v případě, kdy smluvní strana Úmluvy porušila práva Úmluvou přiznaná. 

 Evropská sociální charta
108

(dále jen „Evropská charta“) z roku 1961 je 

významným katalogem evropských hospodářských a sociálních práv, na jehož 

přípravě se podílela MOP. Ustanovení Evropské charty mají různou povahu. Některá 

pouze programově vyhlašují určitá práva, jiná obsahují právní závazky s omezenými 

účinky. Je tomu tak proto, že Evropská charta musela být přijatelná i pro ekonomicky 

méně vyvinuté evropské státy. Z toho důvodu formuluje jen minimální standard 
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 BĚLINA, Miroslav, Věra BOGNÁROVÁ, Ljubomír DRÁPAL, Petr HŮRKA, Bohuslav KAHLE, 

Marie KALENSKÁ, Jan PICHRT, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 

VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-405-6, str. 54 (autorka 

oddílu Věra Štangová). 
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 Pro Československo vstoupila v platnost dne 15. května 1992, vyhlášena byla pod č. 209/1992 Sb. 
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 Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 29. února 2000, vyhlášena byla pod 

č. 14/2000 Sb.m.s. 
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hospodářských a sociálních práv, což ale nebrání jednotlivým účastníkům, aby podle 

svých ekonomických a finančních možností úroveň jednotlivých práv zvýšili.
109

 

 Evropská charta je členěna na pět částí. V první programové části je výčet 19 

sociálních práv, která se smluvní státy zavazují zajistit a vytvořit podmínky pro jejich 

realizaci. Jde např. o právo na práci, právo na spravedlivé pracovní podmínky, právo 

na bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, právo na spravedlivou 

odměnu, právo odborově se organizovat, právo zaměstnaných matek na zvláštní 

ochranu v práci, právo na sociální zabezpečení atd. Druhou částí Evropské charty se 

smluvní strany zavazují ke konkrétním povinnostem, které mají při zajišťování 

jednotlivých práv plnit. Třetí část upravuje povinnosti států spojené s ratifikací 

Evropské charty jako je např. stanovení minimálního rozsahu Evropské charty, který 

se každá smluvní strana zavazuje dodržovat. Evropská charta tedy nestanoví 

povinnost ratifikovat ji jako celek, a to právě z důvodu rozdílné úrovně členských 

států Rady Evropy. Čtvrtá část Evropské charty upravuje podávání zpráv o jejím 

dodržování a způsobu kontroly, kterou provádějí příslušné kontrolní orgány. Pátá 

část stanoví způsoby aplikace Evropské charty v mimořádných případech (např. 

v době války) a obsahuje pravidla týkající se ratifikace, změn či výpovědi.
110

 

 Již výše zmíněným Dodatkovým protokolem
111

 z roku 1988 byl výčet 19 práv 

chráněných Evropskou chartou rozšířen o další 4, a to o právo na rovné příležitosti 

a na rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na 

základě pohlaví; právo zaměstnanců na informace a konzultace týkající se 

ekonomické a finanční situace podniku, který je zaměstnává; právo na účast při 

stanovování a zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí; a právo 

starých osob na sociální ochranu. Každá ze smluvních stran je podle tohoto 

Protokolu oprávněna učinit generálnímu tajemníkovi Rady Evropy prohlášení o tom, 

které ze článků přijímá pro sebe jako závazné.
112
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 Revidovanou Evropskou sociální chartou
113

 (dále jen „Revidovaná charta“) 

z roku 1996 došlo ke zvýšení úrovně ochrany zaměstnanců přijetím dalších osmi 

článků (články 24–31). Revidovaná charta upravuje všechna práva garantovaná 

Evropskou chartou i práva přijatá dodatkovými protokoly a obsahuje i některá práva 

nová, jako např. právo na ochranu v případě skončení zaměstnání, nárok na 

důstojnost v práci, právo pracovníků s povinnostmi k rodině, kteří jsou nebo si přejí 

být zaměstnáni, aby před vstupem do zaměstnání a v zaměstnání nebyli 

diskriminováni a pokud možno nedošlo ke konfliktu mezi jejich zaměstnáním 

a rodinnými povinnostmi či právo na informace o kolektivním propouštění a na 

jednání o procesu kolektivního propouštění. Každá smluvní strana je povinna vybrat 

si šest z devíti článků části třetí, které se pro ni stanou závaznými. Smluvní strany si 

musí vybrat i další články, kterými budou vázány tak, aby úplný počet pro ně 

závazných článků nebyl nižší než 16 článků nebo 63 číslovaných odstavců.
114

 

 Kontrola provádění závazků plynoucích z Revidované charty podléhá stejné 

kontrole jako v Evropské chartě – jedná se o administrativní kontrolu. Základem je 

předávání zpráv smluvních států ve čtyřletém intervalu generálnímu tajemníkovi 

Rady Evropy. Tyto zprávy podléhají prošetření Evropským výborem pro sociální 

práva a na jejich základě jsou smluvním státům předkládána doporučení.
115

 

 Z hlediska tématu práce obsahuje Evropská charta řadu ustanovení 

upravujících postavení zaměstnaných žen. Jedná se především o článek 4, jenž 

zavazuje smluvní strany, aby uznaly právo pracujících mužů a žen na stejnou 

odměnu za práci stejné hodnoty. Významný je rovněž článek 8 Evropské charty 

zaručující právo zaměstnaných žen na ochranu. Podle jeho prvního odstavce se 

smluvní strany zavazují poskytnout ženám před a po narození dítěte volno v celkové 

délce 12 týdnů, a to buď s náhradou mzdy, nebo obdrží dávky sociálního 

zabezpečení. Toto volno bylo Revidovanou chartou prodlouženo na 14 týdnů. 

Druhým odstavcem se smluvní strany zavazují považovat za nezákonnou výpověď 

pracovního poměru v době, kdy je pracovnice na mateřské dovolené, nebo tak aby 
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výpovědní doba uplynula během této nepřítomnosti. Tento odstavec byl 

Revidovanou chartou změněn ve prospěch těhotných pracovnic tak, že expressis 

verbis ohraničil období, během kterého je výpověď těhotné pracovnici nebo matce na 

mateřské dovolené považována za nezákonnou. Toto období počíná od momentu, 

kdy žena oznámí zaměstnavateli, že je těhotná, do skončení její mateřské dovolené. 

Třetí odstavec stanovil nárok kojících matek na dostatek času v zaměstnání pro tento 

účel. Poslední odstavce čtyři a pět článku 8 ve znění Revidované charty zavazují 

smluvní státy: (1) regulovat zaměstnávání těhotných žen, žen krátce po porodu 

a kojících žen noční prací, (2) zakázat zaměstnávání takto vymezené skupiny žen 

podzemními důlními pracemi a všemi dalšími pracemi, které jsou pro ně nevhodné 

z důvodu nebezpečí, škodlivosti zdraví nebo námahy a (3) přijmout vhodná opatření 

na úpravu zaměstnaneckých práv těchto žen. Rovněž je třeba zmínit článek 20, 

připojený k Evropské chartě Dodatkovým protokolem, který upravuje právo na stejné 

příležitosti a na rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez 

diskriminace na základě pohlaví. Článek zavazuje smluvní strany, aby za účelem 

zajištění nebo podpory naplňování tohoto práva přijaly opatření v oblastech přístupu 

k zaměstnání, odborného poradenství a rekvalifikace, rozvoje kariéry včetně 

povýšení apod. V neposlední řadě je nutno zmínit článek 27 doplněný Revidovanou 

chartou, který zakotvuje právo na rovnost příležitostí a zacházení pro pracující muže 

a ženy s povinnostmi k rodině a mezi takovými pracovníky a jinými pracovníky. Za 

účelem účinného uplatnění tohoto práva se smluvní strany zavázaly přijmout vhodná 

opatření umožňující těmto pracovníkům nastoupit do zaměstnání, setrvat v něm 

a zajistit, aby povinnosti k rodině nezakládaly platný důvod pro skončení zaměstnání. 

Dále článek obsahuje závazek poskytnout možnost kterémukoli z rodičů získat po 

skončení mateřské dovolené volno k péči o dítě. 
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4. Právní úprava postavení žen v Evropské unii 

 „Rovnoprávnost pohlaví v práci není jen záležitostí žen, ale podnikatelská 

a ekonomická nutnost. V této době hospodářských těžkostí, kdy čelíme problémům 

stárnutí populace, klesající porodnosti a nedostatku kvalifikovaných pracovníků, je 

důležitější než kdykoli předtím, abychom maximálně využili lidského talentu 

a dovedností bez ohledu na pohlaví.“ 
116

  

Viviane Reding (1951), 

bývalá eurokomisařka pro spravedlnost, 

Brusel, 14. května 2013 

 

Vstup České republiky a dalších devíti států dne 1. května 2004 do Evropské 

unie
117

 je všeobecně považován za historický milník v politickém a právním vývoji 

České republiky. Okamžikem přistoupení se právo Evropské unie stalo plnou 

součástí českého právního řádu. Podkapitolám zaměřeným na rozbor jednotlivých 

složek práva Evropské unie, které upravují postavení žen, předchází shrnutí 

historického vývoje evropské integrace a vymezení pracovního práva a práva 

sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie.  

 

4.1. Vývoj evropské integrace, pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení v rámci EU 

Počátky evropské integrace se datují od druhé poloviny 20. století, kdy 18. 

dubna 1951 uzavřelo v Paříži šest evropských států (Belgie, Francie, Itálie, 

Lucembursko, Nizozemsko a Německo) na dobu 50 let Smlouvu o založení 

Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO, Montánní unie). Tato tzv. Pařížská 

smlouva založila společný sektorový trh. Snahou těchto šesti států bylo vytvoření 

společného trhu i v jiných ekonomických oblastech, včetně dopravy a energetiky. 

Z toho důvodu došlo dne 25. března 1957 k uzavření tzv. Římských smluv, na jejichž 
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 Gender equality at work is not a women’s issue, but a business and economic imperative. In these 

times of economic difficulty, when we face the joint challenges of an ageing population, falling birth 

rates and skills shortages, it is more important than ever to ensure that we capitalise on the richness of 

human talent and skills irrespective of gender. „Překlad vlastní.“ 
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 Evropskou unii tvoří od posledního rozšíření dne 1. července 2013 28 členských států.  
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základě bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské 

společenství atomové energie (EURATOM). Následně byla dne 1. července 1967 

uzavřena Smlouva o jednotných orgánech Evropských společenství, čímž došlo ke 

sloučení orgánů tří společenství (ESUO, EHS a EURATOM) a vznikl subjekt 

označený jako Evropská společenství (ES). 

Čtyři výše uvedené zakládací smlouvy tvoří základ tzv. evropského 

komunitárního práva primárního
118

, nyní primárního práva Evropské unie. Součástí 

tohoto primárního práva jsou i veškeré přílohy zakládacích smluv, jako protokoly, 

prohlášení a dále i veškeré změny těchto smluv uskutečněné prostřednictvím 

Jednotného evropského paktu z roku 1986, Maastrichtské smlouvy – Smlouvy 

o Evropské unii z roku 1992, Amsterodamské smlouvy z roku 1997, Niceské 

smlouvy z roku 2001 a Lisabonské smlouvy z roku 2007
119

. 

Podle Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dnem 1. prosince 2009, 

je právním základem Evropské unie pozměněná Smlouva o Evropské unii (dále jen 

„SEU“) a Smlouva o založení Evropských společenství, přejmenovaná na Smlouvu 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Obě smlouvy mají stejnou právní sílu. 

Lisabonská smlouva rozšířila subjektivitu současných Evropských společenství na 

subjektivitu Unie jako celku. Zrušením pilířové struktury pak zrušila i Evropské 

společenství, které bylo nahrazeno Unií. EURATOM naproti tomu zůstal 

nedotčen.
120

 

Hlavními orgány a základem institucionální struktury EU jsou Evropský 

parlament, Rada a Evropská komise. Tyto tři orgány hrají klíčovou roli 

v rozhodovací činnosti a v unijním legislativním procesu. Postupně byly dotvářeny 

další orgány v závislosti na postupu integračních kroků, kupříkladu v důsledku 

vytvoření hospodářské a měnové unie zahájila koncem 90. let 20. století svoji činnost 
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 Maastrichtskou smlouvou z roku 1992 došlo k vytvoření Evropské unie s třípilířovou strukturou. 

Dosavadní společenství byla nadále pojata jako tzv. „první pilíř Unie, jehož právním základem byla 

především Smlouva o jednotných orgánech ES a tvořil tzv. komunitární právo. Druhý pilíř obsahoval 

společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí pilíř spolupráci v oblasti justiční a policejní. Právo 

druhého a třetího pilíře tvořilo právo unijní. Přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2009 toto dělení 

odpadá a nadále hovoříme pouze o právu Evropské unie. K tomu blíže TOMÁŠEK, Michal, Vladimír 

TÝČ, Irena PELIKÁNOVÁ, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Martin SMOLEK, Jiří 

MALENOVSKÝ, Filip KŘEPELKA a David SEHNÁLEK. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 

2013, ISBN 978-80-87576-53-3, str. 38–54. 
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 Česká republika ratifikovala Lisabonskou smlouvu jako poslední smluvní stát v listopadu 2009, 

vyhlášena byla pod č. 111/2009 Sb.m.s. 
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 Tamtéž, str. 53 (autor kapitoly Michal Tomášek). 
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Evropská centrální banka. Lisabonská smlouva mezi orgány EU dále zařadila 

Evropskou radu, v níž zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států, 

předseda Komise a předseda Evropské rady. I když Evropská rada nemá legislativní 

pravomoc, je to orgán, který rozhoduje o změně zakládacích smluv a dalším 

směřování EU a unijní legislativy. Výčet orgánů EU doplňuje Soudní dvůr EU, který 

zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv, Evropská 

centrální banka, dohlížející nad dodržováním cenové stability v rámci eurozóny 

a Účetní dvůr, jenž provádí kontrolu účetnictví EU.
121

 

Cíle EU jsou definovány články 3 a 21 SEU a jsou rozděleny na obecné cíle 

(podpora míru, hodnot EU a blahobytu obyvatel EU atd.), cíle v oblasti prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva (volný pohyb osob bez vnitřních hraničních kontrol, 

společná ochrana hranic atd.), cíle hospodářské (vyvážený hospodářský růst, cenová 

stabilita, zaměstnanost atd.), cíle společenské (boj proti sociálnímu vyloučení 

a diskriminaci, rovnost žen a mužů, sociální spravedlnost a ochrana atd.), cíle 

kulturní (zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví atd.) a cíle vnějších 

vztahů (ochrana občanů EU, mír a bezpečnost, dodržování zásad Charty OSN atd.). 

Cíle EU jsou dosahovány pomocí řady politik, a to vhodnými prostředky při dodržení 

zásady přiměřenosti – proporcionality
122

 a v mezích tzv. svěřených pravomocí.
123

 
124

 

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení mají svůj základ v sociální politice 

EU. Cílem sociální politiky EU je dle článku 151 SFEU podpora zaměstnanosti, 

zlepšování životních a pracovních podmínek, sociální ochrana a sociální dialog a boj 

proti sociálnímu vyloučení. Evropské pracovní právo zatím není ustálený, standardní 

pojem a do značné míry tvoří součást práva základních svobod. Rovněž neexistuje 

ucelený systém pracovního práva EU, protože legislativa EU je v této oblasti 

ovlivněna zásadou subsidiarity,
125

 spíše se používají obecnější pojmy jako sociální 
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 Tamtéž, str. 160 (autorka kapitoly Lenka Pítrová). 
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 „Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení cílů Smluv“ (článek 5, odst. 4 SEU).  
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 „Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách 
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Unii svěřeny, náleží členským státům“ (článek 5, odst. 2 SEU). 
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 Srov. SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-

488-9, str. 37–38. 
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 „Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci 

pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými 

státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejich rozsahu nebo účinků, 

může být lépe dosaženo na úrovni Unie […]“ (článek 5, odst. 3 SEU). 
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politika nebo sociální dimenze. Tento širší pojem ovšem nezahrnuje pouze právo 

pracovní, ale i sociální zabezpečení a další instituty a opatření, jež někdy i nepřímo 

zahrnují ochranu zaměstnanců. Mezi pracovním právem a sociálním zabezpečením 

nepochybně existuje řada vzájemných vazeb.
126

 Rozdíl mezi těmito právními 

oblastmi spočívá v jejich ovlivnění právem EU. Zatímco pracovní právo jednotlivých 

členských států je s právem EU harmonizováno
127

 a proces harmonizace probíhá 

kontinuálně podle toho, jak jsou unijní předpisy pracovního práva vydávány, 

v oblasti práva sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci sociálních systémů 

členských států, ale pouze k jejich koordinaci
128

 s právem EU. Důvodem je 

různorodost sociálních systémů členských států, které jsou založeny na odlišných 

principech a mají i různá institucionální uspořádání. 

 

4.2. Primární právo EU upravující postavení žen 

Právním základem EU a jejího fungování jsou smlouvy primárního práva, 

které specifikují pravomoci přenesené z členských států na Unii a stanoví základní 

pravidla pro fungování EU. Kromě již výše uvedených zakládacích smluv a jejich 

změn patří do primárního práva i smlouvy rozpočtové a smlouvy o přístupu nových 

členů. 
129

 

Postavení žen upravují v primárním právu EU především dvě základní 

Smlouvy, a to SEU a SFEU. Zásada rovnosti žen a mužů, rovného zacházení pro obě 

pohlaví a boje proti diskriminaci na základě pohlaví je zakotvena v článku 3 SEU 

a článku 8 a 10 SFEU. Dále podle článku 19 SFEU je Rada oprávněna po obdržení 

souhlasu Parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci 
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 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, ISBN 978-80-7380-277-6, str. 93 
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 Harmonizací se rozumí přizpůsobování vnitrostátních právních řádů právu EU. Jde o normotvorné 

uplatňování práv, kdy členským státům je sekundárním aktem práva EU – zpravidla směrnicí – zadán 

výsledek, jehož mají svými vnitrostátními předpisy dosáhnout. 
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 Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, tj. rozdíly mezi národními systémy zůstávají. 

Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto 

případy vytváří EU pravidla vlastní – koordinační. Koordinaci sociálního zabezpečení ovládají zásady 

rovného zacházení, použití jednoho právního řádu, sčítání dob pojištění, zachování nabytých práv, 

stejného posuzování skutečností a dobré spolupráce institucí. K tomu blíže KOLDINSKÁ, Kristina. 

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-

439-1, str.50–61.  
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 K tomu blíže SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-

80-7400-488-9, str. 96–100. 
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mimo jiné i na základě pohlaví. Podle článku 153 SFEU Unie podporuje a doplňuje 

činnost členských států mimo jiné i v oblastech zlepšování pracovního prostředí, 

pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociální ochrany pracovníků, rovnosti 

příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Na 

posledně zmíněnou oblast navazuje článek 157 SFEU, podle jehož prvního odstavce 

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

rovnocennou práci. Druhý odstavec článku definuje pojem odměny a rovnosti 

odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví. Odstavec čtvrtý 

článku 157 SFEU umožňuje členským států zavést opatření pozitivní diskriminace, 

když stanoví, že s ohledem na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami 

v profesním životě nebrání zásada rovného zacházení členskému státu zachovat nebo 

zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění profesní činnosti méně 

zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní 

kariéře. Článek 157 SEU je pro aplikační praxi důležitý především pro svůj tzv. 

přímý účinek.
130

 V případě, kdy není aplikována zásada rovného odměňování bez 

ohledu na pohlaví a ve vnitrostátním právu neexistují dostatečné mechanismy 

k jejímu vynucení, jsou soukromé osoby oprávněny se jí dovolávat především vůči 

státu, resp. jeho orgánům (tzv. vertikální přímý účinek), ale i vůči jiným soukromým 

osobám – typicky vůči zaměstnavateli (tzv. horizontální přímý účinek). 

 Od okamžiku platnosti Lisabonské smlouvy uznává EU podle článku 6 SEU 

i práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie
131

 (dále 

jen „Listina práv EU“), která má dle tohoto článku stejnou právní sílu jako Smlouvy. 

Jedná se o nejrozsáhlejší a zároveň první kodifikaci lidských práv přijatou v rámci 
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 Přímý účinek článku 157 SEU (dříve 141 SES) byl potvrzen rozhodnutím Evropského soudního 

dvora ve věci Defrenne; věc 43/75 Gabrielle Defrenne v. Société Anonyme Belge de navigation 

aérienne Sabena (1976). 
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 Česká republika požadovala po vzoru Polska a Velké Británie vyjednání výjimky z uplatňování 

Listiny práv EU, která těmto zemím zajišťuje, že budou pro práva stanovená Listinou i nadále platit 

jejich vlastní zákony a rozhodovat o nich vnitrostátní soudy. Tato výjimka je připojena v podobě 

protokolu č. 30 ke Smlouvám. Na základě požadavku prezidenta ČR byly na zasedání Evropské rady 

ve dnech 29.–30. října 2009 sjednány tzv. „české záruky“, vztahující se k uplatňování Listiny na 

území ČR. Tyto záruky mají formu politického příslibu a spočívají v možnosti ČR připojit se 

v budoucnosti dodatečně právě k tomuto protokolu č. 30. K tomu blíže TOMÁŠEK, Michal, Vladimír 

TÝČ, Irena PELIKÁNOVÁ, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Martin SMOLEK, Jiří 

MALENOVSKÝ, Filip KŘEPELKA a David SEHNÁLEK. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 

2013, ISBN 978-80-87576-53-3, str. 336–337. 
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EU, která obsahuje nové třídění základních práv
132

 v šesti kapitolách označených 

jako: důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva a soudnictví. 

V kapitole III – rovnost je pro postavení žen významný článek 23, upravující rovnost 

mezi muži a ženami. Podle něho musí být rovnost zajištěna ve všech směrech, včetně 

zaměstnání, práce a odměny za ni a stejně jako článek 157 SFEU připouští pozitivní 

diskriminaci k prosazení principu rovnosti. Dále je třeba zmínit v kapitole IV – 

solidarita článek 33 nazvaný rodinný a profesionální život. Tento článek zaručuje 

ochranu rodiny po stránce právní, hospodářské i sociální a deklaruje, že v zájmu 

zachování souladu mezi rodinným a profesionálním životem má každý člověk právo 

na ochranu proti jakékoli formě propuštění ze zaměstnání z důvodů svázaných 

s mateřstvím, jakož i právo na placenou mateřskou dovolenou a rodičovskou 

dovolenou po narození či osvojení dítěte. Navazující článek 34 – sociální 

zabezpečení a sociální pomoc obsahuje dále prohlášení, že Unie uznává a respektuje 

právo na dávky sociálního zabezpečení a na sociální služby zajišťující ochranu mimo 

jiné i pro případy jako je mateřství. Článek dále zaručuje právo pro každého, kdo 

bydlí nebo se v souladu se zákonem pohybuje na územní Unie na dávky sociálního 

zabezpečení. 

 

4.3. Sekundární právo EU upravující postavení žen 

Akty přijímané orgány EU na základě primárního práva nazýváme 

sekundární právo, které musí být z důvodu hierarchie v systému práva EU v souladu 

jak s primárním právem, tak s obecnými zásadami právními i s tzv. vnějšími 

smlouvami.
133

 Mezi akty sekundárního práva se řadí právně závazné směrnice, 

nařízení a rozhodnutí a dále právně nezávazná doporučení, stanoviska a další 

nezávazné akty. 

Postavení žen v oblasti sociální politiky EU je upraveno především na 

základě směrnic, jako hlavního nástroje harmonizace. Směrnice je podle článku 288 

SFEU závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, kterého má 
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 Vnějšími smlouvami se rozumí mezinárodní smlouvy uzavírané mezi EU a třetími státy nebo 

mezinárodními organizacemi. K tomu blíže SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. Praha: 

C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-488-9, str. 111. 
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být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním 

orgánům. Mezi nejvýznamnější směrnice upravující mimo jiné postavení žen patří: 

- směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci 

pro muže i pro ženy (zrušena ke dni 14. srpna 2009); 

- směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného 

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

vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (zrušena ke dni 14. 

srpna 2009); 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti zaměstnání a povolání. Tato směrnice obě výše uvedené 

antidiskriminační směrnice nahradila, i kdy tyto zůstaly v platnosti až do 15. 

srpna 2009.
134

 Jejím obsahem je však pouze přepracované znění zrušených 

směrnic, které má za cíl ujednotit a zpřehlednit současnou právní úpravu 

a zapracovat judikaturu Evropského soudního dvora tak, aby výsledek co 

nejpřesněji odrážel aktuální stav práva EU.
135

 Tato směrnice upravuje zavedení 

zásady rovného zacházení v oblastech přístupu k zaměstnání, včetně kariérního 

postupu a odborného vzdělávání; pracovních podmínek, včetně odměny; 

a sociálního zabezpečení pracovníků. Směrnice rovněž členským států ukládá, 

aby zajistili všem osobám možnost domáhat se svých práv vyplývajících ze 

směrnice před soudem, a to včetně uplatnění nároku na náhradu škody 

způsobenou v důsledku diskriminace na základě pohlaví. Důkazní břemeno 

v takovém případě jde k tíži žalovaného. 

- směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení. Tato 

směrnice upravuje zejména výčet ustanovení, která nesmějí být v členských 
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 Podkladem směrnice 2006/54/ES byly rovněž (1) směrnice Rady 86/378/EHS, ve znění novely 

96/97/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení; 
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ISBN 978-80-7400-315-8, str. 33. 
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státech uplatňována, protože směřují k zavedení přímé nebo nepřímé 

diskriminace na základě pohlaví. 

- směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti 

zemědělství, a o ochraně v mateřství. Směrnice směřuje k odstraňování 

diskriminačních ustanovení nebo praktik zejména v souvislosti se zahajováním 

a provozováním samostatně výdělečné činnosti, a to včetně finančních 

zvýhodnění, která jsou s touto činností i nepřímo spojena. Dopadá jak na osoby 

samostatně výdělečně činné, tak i na jejich manžele, kteří mají statut 

spolupracujících osob.
136

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Tato směrnice mimo jiné stanoví 

zákaz expozice těhotných a kojících zaměstnankyň nebezpečným činitelům 

a pracovním podmínkám stanoveným v příloze směrnice; závazek členských 

států přijmout opatření, aby zaměstnankyně v době těhotenství, krátce po porodu 

a v době kojení nebyly povinny vykonávat noční práci a umožnit jim převedení 

na jinou práci nebo uvolnění z práce; nárok zaměstnankyň na nejméně 14 týdnů 

mateřské dovolené; nárok zaměstnankyň na pracovní volno s náhradou mzdy 

k prenatálnímu vyšetření; zákaz výpovědi zaměstnankyním v době od počátku 

těhotenství do konce mateřské dovolené z důvodu těhotenství nebo mateřství; 

zajištění práv vyplývajících z pracovní smlouvy, včetně zachování odměny nebo 

nároku na dávky pro zaměstnankyně v době těhotenství, po porodu a v době 

kojení. 

- směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské 

dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
137

 Tato směrnice 

byla zrušena ke dni 7. března 2012 a nahrazena směrnicí 2010/18/EU ze dne 8. 

března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské 
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 Tamtéž, str. 34. 
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 Unie zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Evropy (UNICE), Evropské středisko podniků 

s veřejnou účastí a podniků obecného hospodářského zájmu (CEEP) a Evropská konfederace 

odborových svazů (EKOS). 
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dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME,
138

 CEEP 

A EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES. Tato směrnice stanoví minimální 

požadavky usnadňující sladění rodičovských a pracovních povinností pracujících 

rodičů. Rodičovskou dovolenou přiznává při narození nebo osvojení dítěte 

v délce minimálně čtyř měsíců a po jejím skončení je pracovníkům zaručen 

návrat na stejné pracovní místo, nebo není-li to možné na rovnocenné nebo 

podobné, odpovídající jejich pracovní smlouvě nebo pracovnímu poměru. 

Rovněž jsou zaručena práva pracovníka, která má v den začátku rodičovské 

dovolené až do jejího skončení. Za účelem sladění rodinného a profesního života 

přijmou členské státy podle této směrnice nezbytná opatření tak, aby mohli 

navrátivší se pracovníci požádat o změnu délky nebo jiné rozvržení pracovní 

doby na určité období. 

- směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě 

o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP 

a EKOS. Tato směrnice zakazuje diskriminovat pracovníky pracující na částečný 

úvazek s vědomím, že převážnou část těchto pracovníků tvoří ženy.
139

 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v oblasti práva sociálního zabezpečení EU, jako 

součásti sociální politiky EU, nedochází k harmonizaci, ale především ke koordinaci 

sociálních systémů členských států, které zůstávají zachovány. Prostředkem 

koordinace sociálních systémů jsou především nařízení Rady a Evropského 

parlamentu. Nařízení má dle článku 288 SFEU obecnou působnost, je závazné 

v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Mezi 

nejvýznamnější nařízení upravující mimo jiné postavení žen v právu sociálního 

zabezpečení EU patří: 

- nařízení Rady 1408/71/EHS ze dne 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního 

zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné 

příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Toto nařízení stanovilo jako 

východisko pro úpravu vztahů v oblasti sociálního zabezpečení EU koordinaci 
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založenou na čtyřech základních principech: rovnost zacházení; uplatňování 

právního řádu jediného státu; sčítání dob pojištění a zachování získaných nároků. 

Princip rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení stanovený v článku 3 

nařízení znamená zákaz jakékoli diskriminace. Osobní rozsah koordinace 

nařízení je stanoven podle článku 2 a týká se: osob zaměstnaných, nebo 

samostatně výdělečně činných, jakož na příslušníků jejich rodin a osob po nich 

přežívajících; pozůstalých osob po osobách zaměstnaných nebo samostatně 

výdělečně činných; a státních úředníků a osob, které se podle příslušných 

právních předpisů za takové považují, jakož i rodinných příslušníků 

a pozůstalých. Okruh dávek sociálního zabezpečení, které spadají pod režim 

tohoto nařízení, určuje věcný rozsah koordinace. Podle článku 4 se nařízení 

vztahuje na všechny právní předpisy, týkající se: dávek v nemoci a mateřství; 

dávek v případě invalidity; dávek ve stáří; dávek pozůstalých; dávek rodinných 

a dalších.
140

 

- nařízení Rady 574/72/EHS ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení 1408/71/EHS. 

- nařízení Rady 859/2003/ES ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení 

1408/71/EHS a nařízení 574/72/EHS rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, 

na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní 

příslušnosti. Tímto nařízením byla osobní působnost rozšířena nejen na občany 

členských států EU, ale i Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady 883/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Toto nařízení je označováno jako 

tzv. základní nařízení a s účinností od května 2010, kdy bylo přijato tzv. 

implementační nařízení, nahradilo nařízení 1408/71/EHS. Hlavní změnou oproti 

dřívějšímu nařízení je v oblasti osobního rozsahu. Podle tohoto nařízení se 

koordinace vztahuje na všechny pojištěné osoby a u systémů založených na 

principu bydliště ve vztahu na všechny obyvatele. Již se nerozlišuje, zda se jedná 

o osoby zaměstnané či samostatně výdělečně činné apod. V oblasti věcného 

rozsahu je třeba zmínit, že pojmu „dávky v mateřství“ byly postaveny na roveň 

„odpovídající otcovské dávky“. Za odpovídající otcovské dávky jsou považovány 
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takové dávky, jež jsou vypláceny z důvodu pracovní neschopnosti matky ještě 

oslabené porodem. Nejedená se tedy o rodičovské dávky, ale o dávky, jež 

v některých systémech může pobírat otec či matka dítěte a na něž vzniká nárok 

těsně po porodu.
141

  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady 987/2009/ES ze dne 16. září 2009, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004/ES.
142

 Toto nařízení je 

označováno jako tzv. implementační nařízení a upravuje konkrétní postupy, 

práva a povinnosti kompetentních institucí v členských státech při aplikaci 

koordinačních pravidel obsažených v základním nařízení. 

 

Právo EU je dále významně dotvářeno rozhodnutími, a to zejména rozhodnutími 

Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“). Rozhodnutí je dle článku 288 SFEU 

závazné v celém svém rozsahu a pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je 

závazné pouze pro ně. Z významných rozhodnutí ESD, která se týkají postavení žen 

v pracovním právu, a v právu sociálního zabezpečení lze jmenovat např.: 

- případ C-43/75: Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation 

aérienne Sabena - ESD se na základě článku 119 SES, resp. dnešního článku 157 

SFEU zabýval nárokem letušky zaměstnané u letecké společnosti Sabena na 

stejnou odměnu za práci, jakou dostávali její mužští kolegové. ESD konstatoval, 

že článek 119 SES (157 SFEU) má jak horizontální, tak i vertikální přímý účinek, 

který umožňuje soukromým osobám dovolávat se přímo tohoto ustanovení před 

národními soudy, a to nejen vůči orgánům státu, ale rovněž vůči jiným 

soukromým osobám. 

- případ C-177/88: Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v. VJV-Centrum Plus., kde 

byl posuzován nárok těhotné paní Dekker na náhradu škody vůči výcvikovému 

středisku pro mladistvé VJV-Centrum. VJV-Centrum ji odmítlo jmenovat na 

místo instruktorky z důvodu, že by příslušná pojišťovna neproplatila náhradu za 
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denní dávku, kterou by muselo výcvikové středisko paní Dekker v době mateřské 

dovolené proplatit, a to přesto, že ji považovalo za nejvhodnějšího kandidáta. 

ESD rozhodl, že takové odmítnutí představuje přímou diskriminaci na základě 

pohlaví a zaměstnavatel (výcvikové středisko) svým jednáním porušil princip 

rovného zacházení zakotvený ve směrnici Rady 76/207/EHS. 

- případ C-345/89: trestní řízení proti Alfredu Stoeckelovi, řediteli francouzské 

společnosti SUMA SA, který zavedením vícesměnného provozu fakticky 

zaměstnal 77 žen noční prací, čímž porušil francouzský zákoník práce, zakazující 

noční práci žen v továrnách. ESD dovodil, že ať už byly nevýhody spojené 

s noční prací jakékoli, není zjevné, proč by tyto nevýhody měly být svou 

podstatou odlišné pro ženy – s výjimkou období těhotenství a mateřství – od 

nevýhod, kterým jsou vystaveni muži. Podle ESD tedy není zákaz noční práce 

ospravedlnitelný tam, kde je mužům noční práce povolena. 

- případ C-450/93: Eckhart Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen – v tomto případě 

byla na místo ředitele oddělení v Bremen Parks Department ze dvou stejně 

kvalifikovaných kandidátů různého pohlaví vybrána žena, a to na základě 

národního předpisu spolkové země Brémy, podle kterého mají ženy automaticky 

přednost při obsazování pracovních míst, pokud je v daném oboru jejich účast 

výrazně nízká. Proti tomu podal neúspěšný kandidát pan Kalanke žalobu 

z důvodu diskriminace jeho osoby na základě pohlaví. ESD rozhodl, že v daném 

případě se skutečně jedná o diskriminaci na základě pohlaví a prohlásil brémský 

předpis za neslučitelný s právem Evropských společenství. Tento rozsudek, 

podrobený mnoha kritickým reakcím, se odrazil i v Amsterodamské smlouvě, 

jejíž článek 141 SES (dnešní 157 SFEU) byl na základě rozsudku Kalanke 

upraven – pozitivní diskriminace za účelem vyrovnání nedostatečného zastoupení 

mužů či žen v určité profesní činnosti byla povolena. 

- případ C-409/95: Hellmut Marschall v. Land Nordhrein-Westfalen – zde, 

obdobně jako v případě Kalanke, byla při povýšení dána přednost ženě před 

druhým, stejně kvalifikovaným mužským kandidátem, a to na základě zákona 

o zaměstnancích ve veřejné službě. Podle tohoto zákona je při povyšování 

dávána přednost ženám, pokud zvláštní důvody u mužského kandidáta nehovoří 

v jeho prospěch. ESD v tomto případě rozhodl, že předmětné zákonné ustanovení 
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není v rozporu se směrnicí Rady 76/207/EHS, protože obsahuje ochrannou 

klauzuli o tom, že ženám nebude dána přednost, pokud zvláštní důvody 

u mužského kandidáta hovoří v jeho prospěch. Upřednostňování žen tedy není na 

rozdíl od případu Kalanke automatické, každá mužská kandidatura bude 

podrobena objektivnímu hodnocení. 

- případ C-273/97: Angela Maria Sirdar v. The Army Board a Secretary of State 

for Defence, v němž se jedná o odvolání nabídky práce paní Sirdar na místo 

kuchařky bojové jednotky královské námořní pěchoty z důvodu, že na základě 

jednotné politiky lze v dané jednotce zaměstnávat pouze muže. Paní Sirdar se 

obrátila na soud s tvrzením, že byla protiprávně odmítnuta, a to na základě 

diskriminace z důvodu pohlaví. ESD rozhodl na základě směrnice Rady 

76/207/EHS, že k diskriminaci nedošlo, protože vzhledem ke zvláštní povaze 

bojových jednotek královské námořní pěchoty je přípustné, aby se skládaly pouze 

z mužů. 

- případ C-285/98: Tanja Kriel v. Bundesrepublik Deutschland, který se zabýval 

žalobou paní Kriel, jejíž žádost o dobrovolnou službu v Bundeswehru byla 

zamítnuta s tím, že německé nařízení o povolávání vojáků z roku 1998 vylučuje, 

aby ženy sloužily se zbraní v ruce. Paní Kriel spatřovala v zamítnutí své žádosti 

rozpor s komunitárním právem. Při rozhodování ESD navázal na rozhodnutí 

v případu Sirdar a upřesnil jej. Dovodil, že plné vyloučení žen ze služby se zbraní 

nepatří k těm případům nerovného zacházení, které jsou podle směrnice 

76/207/EHS přípustné k ochraně ženy.
143
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5. Postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

a zaměstnanců pečujících o malé dítě v pracovním právu  

 „Aby člověk měl své dítě rád, není nutné, aby je porodil. Také otcové instinktivně 

vědí, jak s dítětem mateřsky zacházet.“ 

Prof., PhDr. Zdeněk Matějček (1922–2004), 

dětský psycholog 

 

Právní úprava postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců 

pečujících o malé dítě v pracovním právu je obsažena především v zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako 

„zákoník práce“ nebo „ZP“). Úprava je systematicky začleněna zejména do části 

desáté, hlavy IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. Dále je 

předmětná úprava obsažena i v části druhé – ustanovení upravující pracovní poměr, 

v části čtvrté – týkající se pracovní doby a doby odpočinku a v části osmé – 

v ustanoveních upravujících překážky v práci na straně zaměstnance. 

 

5.1. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 

5.1.1. Vymezení pojmu 

Pracovní podmínky lze obecně charakterizovat jako soubor všech činitelů, 

které působí na zaměstnance při práci, kterou vykonává.
144

 Základem právní úpravy 

pracovních podmínek je Listina základních práv a svobod (dále též jen „Listina“ 

nebo „LZPS“), kde se v článku 28 stanoví, že všichni zaměstnanci mají právo na 

uspokojivé pracovní podmínky. Zvláštní pracovní podmínky žen a jejich další 

oprávnění rovněž vycházejí z Listiny, konkrétně z článku 29, podle kterého mají 

ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené právo na zvýšenou ochranu zdraví a na 

zvláštní pracovní podmínky a dále z článku 32 odst. 2, podle kterého se ženě 

v těhotenství zaručuje zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a zvláštní 
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pracovní podmínky. Uvedená ustanovení Listiny jsou provedena zejména zákoníkem 

práce, a to v hlavě IV, části desáté označené jako „Zvláštní pracovní podmínky 

některých zaměstnanců“. Zákoník práce pojmy pracovní podmínky ani zvláštní 

pracovní podmínky žen nedefinuje. 

Požadavek zvláštních pracovních podmínek pro ženy vyplývá především 

z jejich nezastupitelné mateřské funkce. Fyziologické zvláštnosti ženského 

organismu a plnění mateřského poslání vyžadují, aby ženám byla 

v pracovněprávních vztazích poskytována zvláštní ochrana.
145

 Jak je již v této práci 

zmíněno, jsou zvláštní pracovní podmínky žen upraveny zákoníkem práce z hlediska 

dvou důležitých faktorů, a to faktoru biologického a faktoru společenského.
146

 Oba 

tyto faktory se projevují nejvýrazněji u těhotných žen a matek malých dětí, proto je 

právní úprava provedena diferencovaně, a to jednak pro zaměstnankyně – ženy 

obecně, a jednak pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně – matky malých dětí, 

kterým poskytuje pracovněprávní úprava zvýšenou ochranu. Tato právní úprava se 

na základě harmonizace s právem EU vztahuje z části i na zaměstnance – otce, kteří 

pečují o malé děti. Ti jsou stejně jako zaměstnankyně – matky oprávněni uplatnit 

u zaměstnavatele svá práva vyplývající z ustanovení o zvláštních pracovních 

podmínkách některých zaměstnanců a z dalších ochranných ustanovení zákoníku 

práce.
147

 

Zvláštní pracovní podmínky žen lze tedy vymezit tak, že se jedná o soubor 

práv žen a soubor povinností, případně právem doporučených plnění především 

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

pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích, aniž by to bylo na újmu jejich 

zdravotnímu stavu a plnění dalších společenských funkcí, zejména mateřského 

poslání.
148
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5.1.2. Zákazy některých prací 

Fyziologické a společenské hledisko nedovoluje ženám, aby vykonávaly 

všechny práce a pracovaly na všech pracovištích. Podle ustanovení § 238 odst. 1 a 2 

ZP
149

 je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich 

mateřství. Dále je zakázáno zaměstnávat těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, 

které kojí a zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu určitými skupinami 

prací. Jedná se o (1) práce a pracoviště zakázané vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví
150

 a (2) práce, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně 

způsobilé. 

Další oblastí prací zakázaných těhotným zaměstnankyním je práce přesčas. 

Práce přesčas je dle ustanovení § 241 odst. 3 ZP absolutně zakázána všem těhotným 

zaměstnankyním. Jedná se o práce přesčas nařízené i dohodnuté. Pokud však 

zaměstnankyně své těhotenství zaměstnavateli neoznámí, např. ve snaze zvýšit svůj 

příjem o příplatky za práci přesčas, nelze nařízení práce přesčas nebo strpění jejího 
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výkonu zaměstnavatelem považovat za porušení jeho povinnosti, a to do doby, než se 

o těhotenství dozví. Zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 

jeden rok zaměstnavatel práci přesčas nařídit nemůže, mohou ji však vykonávat po 

vzájemné dohodě. 

 

5.1.3. Převedení na jinou práci 

Převedením na jinou práci se obecně rozumí změna pracovního poměru 

spočívající v tom, že zaměstnavatel nařídí zaměstnanci práce, které nespadají pod 

druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. Jinou prací, na kterou je zaměstnavatel 

zaměstnance povinen či oprávněn převést, je nutné chápat takovou práci, kterou je 

zaměstnanec schopen konat s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a pokud 

možno i kvalifikaci.
151

 

Převedení na jinou práci upravuje zákoník práce obecně v ustanovení § 41 

odst. 1 písm. c) ZP pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky do konce 

devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, které kojí. V ustanovení § 239 ZP tuto 

úpravu dále specifikuje. Dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. c) ZP je zaměstnavatel 

povinen převést těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí nebo 

zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu na jinou práci v případě, 

pokud koná práci, která je těmto zaměstnankyním zakázána, nebo která podle 

lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství. K tomu doplňuje 

ustanovení § 239 odst. 1 ZP, že v takovém případě je zaměstnavatel povinen tyto 

zaměstnankyně převést dočasně na jinou, pro ně vhodnou práci, při níž mohou 

dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Pokud není možné dosáhnout 

tohoto účelu převedením v rámci pracovní smlouvy, je zaměstnavatel podle 

ustanovení § 41 odst. 3 ZP oprávněn převést je i na práci jiného druhu, než byl 

sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím nesouhlasily. 

Zaměstnavatel je dále dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. g) ZP povinen převést 

na jinou práci těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo 

zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci, 
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a to na jejich vlastní žádost.
152

 Bez žádosti by k takovému převedení dojít nemohlo. 

V tomto případě se pravděpodobně nebude jednat o převedení na jinou práci, ale 

o stejnou práci konanou v denní směně. 

Dosahuje-li těhotná zaměstnankyně při práci, na níž byla převedena, bez 

svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na její žádost 

k vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, podle 

předpisů o nemocenském pojištění (§ 239 odst. 3 ZP). 

Při převedení je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla 

pro danou zaměstnankyni vhodná vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, 

schopnostem a pokud možno i kvalifikaci. Dále má zaměstnavatel v tomto případě 

povinnost projednat s ní důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má 

převedení trvat. Pokud v důsledku převedení dochází ke změně pracovní smlouvy, je 

zaměstnavatel povinen vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci 

a o jeho trvání, které má být dočasné. Po odpadnutí důvodu převedení je 

zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni opět na její původní místo podle 

pracovní smlouvy nebo se s ní dohodne na změně pracovní smlouvy (§ 44 ZP). 

Poruší-li zaměstnavatel svoji povinnost vůči příslušné zaměstnankyni a ve 

stanovených případech ji na jinou práci nepřevede, nebo pokud jinou práci pro 

takovou zaměstnankyni nemá, případně ji převede na práci pro ni nevhodnou, jedná 

se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnankyni náleží podle 

ustanovení § 208 ZP náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

Zákoník práce tedy podrobně upravuje ochranu těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnankyň-matek před výkonem práce, která by ohrožovala zdraví jejich či 

jejich dětí. Pro některé zaměstnavatele jsou však tyto podmínky dosti přísné 
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a v případě, kdy je nemá možnost splnit, jedná se o překážku v práci na jeho straně 

s povinností vyplatit náhradu mzdy. Z toho důvodu je dosti časté obcházení zákona 

v tom smyslu, že se zaměstnavatel se zaměstnankyní dohodnou na tom, že se 

dobrovolně nechá ošetřujícím lékařem uznat za dočasně práce neschopnou do doby, 

než nastoupí na mateřskou dovolenou a bude po tuto dobu zabezpečena dávkami 

nemocenského pojištění. Stejně a možná i ve větší míře toto platí i pro matky, které 

kojí nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, z nichž málokterá nastoupí po 

ukončení mateřské dovolené do práce.
153

 

 

5.1.4. Pracovní cesta a přeložení 

Pracovní cestu definuje zákoník práce v ustanovení § 42 jako časově 

omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce na dobu nezbytné 

potřeby mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel tak ovšem nemůže činit 

jednostranným příkazem, nýbrž jen na základě dohody se zaměstnancem, což platí 

pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Speciální ustanovení § 240 odst. 1 ZP tuto 

ochranu prohlubuje, když stanoví, že těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně 

a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo 

obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Tato úprava platí 

podle odstavce 2 téhož ustanovení i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého 

zaměstnance
154

, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro 

zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se 

podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 8 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV 

(úplná závislost). 

K udělení souhlasu zákon nepředepisuje písemnou formu, což znamená, že 

jmenovitě uvedení zaměstnanci mohou souhlas s pracovní cestou projevit ústně (v 
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takovém případě se zaměstnavatel může v případě sporu ocitnout v důkazní nouzi) 

nebo konkludentně tím, že prostě na pracovní cestu nastoupí.
155

 Pokud mezi nimi 

existuje obecná písemná dohoda o vysílání na pracovní cesty podle ustanovení § 42 

ZP, která byla uzavřena dříve, než nastala některá z událostí předvídaných 

ustanovením § 240 ZP (tedy těhotenství či péče o dítě ve věku do 8 let, resp. 15 let), 

je nutné, aby zaměstnankyně či zaměstnanec dali v době trvání této události 

samostatný souhlas k pracovní cestě mimo obvod obce svého pracoviště nebo 

bydliště, protože původní dohoda zde nepostačuje. V případě, že zaměstnavatel 

sjednává se zaměstnankyní či zaměstnancem dohodu o vysílání na každou pracovní 

cestu jednotlivě, nemá zvýšená ochrana podle § 240 ZP praktický význam, protože 

pokud zaměstnankyně či zaměstnanec s touto pracovní cestou souhlasí, vyslovují tím 

zároveň i souhlas podle § 240 ZP.
156

 

Přeložením se podle ustanovení § 43 ZP rozumí dočasná změna místa výkonu 

práce, než jak bylo sjednáno v pracovní smlouvě, což je možno učinit jen se 

zaměstnancovým souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje 

jeho provozní potřeba.
 157

 Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnance 

pečující o děti ve věku do 8 let je podle ustanovení § 240 odst. 1 ZP možné přeložit 

pouze na jejich žádost. Toto pravidlo platí rovněž i pro osamělou zaměstnankyni 

a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, 

jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, 

která se podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 8 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
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stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV 

(úplná závislost). 

 Z uvedeného ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel není ani oprávněn 

předložit návrh na přeložení, jak je tomu u jiných zaměstnanců, protože potom by se 

jednalo ze strany zaměstnankyně či zaměstnance o případné přijetí nabídky, což 

nelze považovat za žádost. Bez žádosti příslušného zaměstnance je tedy přeložení 

neplatné. Forma žádosti opět není zákoníkem práce stanovená, lze požádat jakýmkoli 

prokazatelným způsobem. Institut přeložení jmenovitě uvedených skupin 

zaměstnanců je tedy v zákoníku práce upraven na nevyšší možné úrovni, jelikož 

možnost tyto zaměstnance přeložit je zcela závislá na jejich svobodném projevu 

a rozhodnutí, že chtějí pracovat na jiném pracovišti.
158

 

 

5.1.5. Úprava pracovní doby 

Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) ZP rozvrhuje pracovní dobu 

zaměstnavatel, který též určuje začátek a konec směn. Zaměstnavatel je však podle 

ustanovení § 241 odst. 1 ZP povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn 

k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Tato povinnost je 

koncipována obecně, bude tedy záležet na konkrétní potřebě příslušného 

zaměstnance v péči o dítě, kterou zaměstnavateli sdělí, aby se k ní mohlo 

přihlédnout.
159

 

Dále je zaměstnavatel podle ustanovení § 241 odst. 2 ZP povinen vyhovět 

žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujících o dítě mladší než 15 let, těhotné 

zaměstnankyně nebo zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě 

pečuje o osobu, definovanou § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, 

a to pokud v tom zaměstnavateli nebrání vážné provozní důvody. Vážný provozní 

důvod je dán pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen 
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řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele.
160

 Právo na kratší 

pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby podle ustanovení § 241 

odst. 2 ZP je na rozdíl od obecné úpravy sjednání kratší pracovní doby podle 

ustanovení § 80 ZP v případě, že zaměstnavatel svoji povinnost poruší, vymahatelné 

u soudu.
161,162

 

 

5.1.6. Přestávky ke kojení 

Dle ustanovení § 242 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnankyni, která kojí kromě přestávek v práci i zvláštní přestávky ke kojení. 

Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy 

nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

Poskytování přestávek ke kojení, jejich počet a délka jsou závislé na věku 

dítěte, které zaměstnankyně kojí a na délce pracovní doby. Dle ustanovení § 242 

odst. 2 ZP přísluší zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní 

dobu na každé dítě do konce 1 roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších 

3 měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li zaměstnankyně kratší 
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zaměstnavatelovy vážné provozní důvody. Při posuzování, zda jsou na straně zaměstnavatele dány 

vážné provozní důvody ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 ZP, je rozhodný stav provozu 

zaměstnavatele, jaký tu je v době, v níž dochází k posuzování opodstatněnosti žádosti o kratší 

pracovní dobu. Smyslem právní úpravy zkrácené pracovní doby je umožnit v tomto ustanovení 

uvedeným zaměstnancům vykonávat práci v zaměstnaneckém poměru i s ohledem na jejich 

(omluvitelné) jiné osobní a rodinné povinnosti. Proto se posuzování možností zaměstnavatele činí 

vždy zejména s ohledem na zájmy zaměstnanců uvedených v předmětném ustanovení. Protože 
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řízení. 



90 

pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna 

půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. 

Na rozdíl od přestávek v práci poskytovaných podle § 88 ZP všem 

zaměstnancům se přestávky na kojení započítávají do pracovní doby, neposkytuje se 

však za ně mzda nebo plat, protože nejsou výkonem práce. Zásada znamená, že se 

o přestávky na kojení počátek a konec směny neprodlužuje, pro účely odpracování 

stanovené nebo sjednané délky pracovní doby se doba přestávek zahrnuje do 

pracovní doby.
163

 

Zaměstnavatel je tedy povinen tyto přestávky zaměstnankyni poskytnout. Je 

vhodné, aby zaměstnankyně o záměru využívat přestávky ke kojení informovaly 

a domluvily se na rozvrhu jejich využívání. Pokud by měl zaměstnavatel pochybnosti 

o skutečnosti, že zaměstnankyně své dítě kojí, může požadovat, aby tuto skutečnost 

nějakým způsobem prokázala. V takovém případě si zaměstnankyně může nechat 

vystavit potvrzení od lékaře a toto potvrzení svému zaměstnavateli předat. Jiným 

způsobem zaměstnavatel není oprávněn zjišťovat, zda zaměstnankyně své dítě kojí, 

či nikoli.
164

 

Ačkoli přestávky ke kojení nejsou v praxi příliš využívány, a to především 

proto, že ženy k péči o dítě využívají institutu mateřské a následně rodičovské 

dovolené, není vyloučeno, že s možností čerpání rodičovské dovolené i pro otce bude 

matka, která kojí, pracovat a v praxi se přestávky ke kojení budou využívat častěji.
165

 

 

5.1.7. Další povinnosti zaměstnavatele vůči těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu 

 

Další povinnosti zaměstnavatele vůči vymezeným skupinám zaměstnankyň 

stanoví § 103 odst. 1 písm. h) a odst. 4 ZP, a to v části páté „Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci.“ 
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Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) ZP je zaměstnavatel povinen 

informovat zaměstnankyně, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým 

faktorům poškozujícím plod v těle matky. Dále má zaměstnavatel povinnost 

seznámit těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-

matky do konce devátého měsíce po porodu s riziky a jejich možnými účinky na 

těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, která se týkají 

snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže 

spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich 

bezpečnosti nebo zdraví dítěte. 

Dále podle ustanovení § 103 odst. 4 ZP je zaměstnavatel povinen těhotným 

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

devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich 

odpočinek. Prostory pro odpočinek jsou definovány nařízením vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dle ustanovení § 55 tohoto 

nařízení jsou prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň 

označeny jako pomocná zařízení, přičemž tyto prostory musí umožňovat odpočinek 

vleže. 

Zde je rovněž třeba uvést ustanovení § 316 odst. 4 ZP zahrnuté v části 

třinácté, hlavy VIII, která mimo jiné upravuje ochranu osobních práv zaměstnance. 

Podle tohoto ustanovení zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, 

které bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a se základním pracovněprávním 

vztahem. Dle písmena a) tohoto ustanovení se jedná mimo jiné i o informace 

o těhotenství zaměstnankyně.
166

 Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani 

prostřednictvím třetích osob. Výjimku z tohoto zákazu může stanovit pouze zákon či 

zvláštní právní předpis případně musí k vyžadování takovýchto informací existovat 
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přiměřený a ospravedlnitelný důvod vztahující se k povaze práce (např. práce 

zakázaná těhotným ženám).
167

 

 

5.2. Ochrana zaměstnanců před výpovědí z pracovního poměru 

a před jeho okamžitým zrušením 

Na rozdíl od zaměstnance, který může dát zaměstnavateli výpověď 

z pracovního poměru kdykoli i bez uvedení konkrétního důvodu, zaměstnavatel 

může dát zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr jen 

z důvodů taxativně uvedených v zákoníku práce. Pokud se jedná o těhotné 

zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnance pečující o malé děti, stanoví zákoník 

práce určitou dobu, po kterou jsou tyto skupiny zaměstnanců z hlediska ukončení 

pracovního poměru chráněni. Tato doba se nazývá ochranná doba a rozumí se jí 

období, během kterého zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď z pracovního 

poměru nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr, i kdyby k tomu jinak byly 

splněny všechny podmínky. Zákoník práce tímto způsobem chrání zaměstnance, 

kteří se přechodně ocitli v obtížné (mimořádné) životní situaci, v níž by si jen obtížně 

mohli hledat jiné zaměstnání a v níž by rozvázání pracovního poměru pro ně bylo 

nepřiměřenou tvrdostí. Ochranná doba je tedy období, kdy je zaměstnankyně těhotná, 

kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou (§ 53 odst. 1 písm. d) ZP). Ochranná 

doba trvá po celou dobu těhotenství, i když nebylo dosud zjištěno, a i když o něm při 

podání výpovědi nevěděla ani zaměstnankyně. Výpověď podaná zaměstnavatelem 

tak bude neplatná i při dodatečném zjištění, že zaměstnankyně byla v době řádného 

doručení výpovědi těhotná.
168

 

Ze zákazu výpovědi v ochranné době však existují výjimky, stanovené v § 54 

ZP. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel dává zaměstnanci v ochranné době 

výpověď pro organizační změny podle ustanovení § 52 písm. a) a b) ZP, tedy ruší-li 

se zaměstnavatel nebo jeho část anebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

V případě přemístění to však neplatí, pokud se zaměstnavatel přemísťuje v mezích 
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místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy 

vykonávána. Přemísťuje-li se mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní 

smlouvě, výjimka ze zákazu výpovědi v době ochranné doby se uplatní. Pokud má 

tedy zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce např. Hradec 

Králové, pak zaměstnavatel nemůže dát v ochranné době platně výpověď, pokud se 

přemístil v rámci Hradce Králové ze Slezského předměstí do Kuklen. Avšak 

přemístil-li by se zaměstnavatel z Hradce Králové do Jaroměře, byl by oprávněn dát 

zaměstnanci v ochranné době platnou výpověď. Podle ustanovení § 54 písm. b) ZP 

za středníkem navíc nelze dát výpověď z organizačních důvodů podle § 52 písm. b) 

ZP (přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část) těhotné zaměstnankyni, 

zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnanci v době, kdy 

čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou. 

Podle ustanovení § 55 odst. 2 ZP nesmí zaměstnavatel okamžitě zrušit 

pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené 

a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 

Zaměstnavatel s nimi však může rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodů, pro 

které by mohl zrušit pracovní poměr okamžitě
169

, s výjimkou zaměstnankyně na 

mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, 

po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (§ 54 písm. c) ZP). Byla-li 

z tohoto důvodu dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci výpověď před nástupem 

mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době 

této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně 

s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou). 

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v ochranné době 

zaměstnance je důvodem neplatnosti výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního 

poměru. Není přitom významné, zda zaměstnavatel věděl o tom, že dává výpověď 

chráněnému zaměstnanci nebo že ochranná doba již začala běžet, zákaz výpovědi 

                                                 
169

 Těmito důvody jsou podle ustanovení § 55 odst. 1 ZP (1) pravomocné odsouzení pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, (2) pravomocné 

odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo (3) porušení 

povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým 

způsobem. 



94 

a okamžitého zrušení pracovního poměru v ochranné době působí objektivně 

a právní následky tohoto zákazu nastávají bez ohledu na to, že ho zaměstnavatel 

porušil nezaviněně. Výpověď podaná v ochranné době je neplatná, i kdyby 

výpovědní doba měla skončit až po uplynutí ochranné doby.
170

 

Výše uvedené vyplývá i z judikatury. Často citovaným je rozsudek KS 

v Bratislavě, sp. zn. 8 Co 730/66 (Rc 74/1967), podle kterého je rozvázání 

pracovního poměru výpovědí v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, právně 

neúčinné, a to bez ohledu na to, zda zaměstnavatel o těhotenství zaměstnankyně 

věděl. Výpověď těhotné zaměstnankyně řešil rovněž Evropský soudní dvůr, a to 

v rozsudku ze dne 14. července 1994, C-32/93 ve věci Carole Louise Webb vs. EMO 

Air Cargo (UK) Ltd., který uvádí, že článek 2 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 

směrnice Rady č. 76/207/EHS zakazuje propuštění zaměstnankyně, která byla přijata 

do pracovního poměru na dobu neurčitou proto, aby zpočátku nahradila 

zaměstnankyni během její pozdější mateřské dovolené, a která nemůže splnit tento 

svůj závazek, protože sama otěhotněla. Propuštění těhotné zaměstnankyně přijaté do 

pracovního poměru na dobu neurčitou nemůže být ospravedlněno důvody vážícími 

se na její neschopnost splnit svůj základní závazek pracovat, protože ochrana 

garantovaná komunitárním právem těhotným ženám nemůže být závislá na 

skutečnosti, zda nepřítomnost těhotné zaměstnankyně na pracovišti je podstatná pro 

správné fungování zaměstnavatele.
171

  

Pro běh výpovědní doby je dále rozhodující, kdy byla výpověď zaměstnanci 

doručena. Dle ustanovení § 53 odst. 2 ZP platí, že byla-li dána zaměstnanci výpověď 

před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doby měla uplynout v ochranné 

době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí 

teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Pokud 

však zaměstnanec nemá zájem, aby pracovní poměr dále pokračoval, sdělí to 

zaměstnavateli a pracovní poměr může být řádně ukončen i v ochranné době. 

Zvýšená ochrana těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň na mateřské 

dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň čerpajících rodičovskou dovolenou při 

rozvázání pracovního poměru se tedy týká pouze výpovědi či okamžitého zrušení ze 
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 K tomu blíže BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-

80-7179-251-2, str. 340 a násl.  
171

 Tamtéž, str. 345. 
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strany zaměstnavatele. Ochrany nepožívá rozvázání pracovního poměru zrušením ve 

zkušební době či dohodou stran. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 21. dubna 

2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008 výslovně stanovil, že důvody zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době nesmí být diskriminační – zaměstnavatel tak nemůže se 

zaměstnankyní zrušit pracovní poměr ve zkušební době jen proto, že je těhotná. 

Pokud však zruší pracovní poměr z jiných důvodu nebo i bez uvedení důvodu, je 

tento jeho postup zcela v pořádku. Zaměstnavatel se se zaměstnancem rovněž může 

na rozvázání pracovního poměru kdykoli dohodnout. 

Pracovní poměr rovněž může skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 

Pokud zaměstnavatel pracovní poměr neprodlouží, končí pracovní poměr v den 

dohodnutého skončení, a to i v případě, že je zaměstnankyně těhotná. Ani v tomto 

případě nemá ochranná doba vliv na ukončení pracovního poměru sjednaného na 

dobu určitou. 

 

5.3. Překážky v práci na straně zaměstnance - mateřská a rodičovská 

dovolená 

5.3.1. Vymezení pojmu 

Právní úprava mateřské a rodičovské dovolené je obsažena v části osmé 

zákoníku práce a spadá do úpravy překážek v práci. Překážky v práci lze vymezit 

jako případy (právní skutečnosti), kdy zaměstnanec z důvodů (objektivní 

i subjektivní povahy) uznaných právními předpisy, event. sjednaných (např. 

v kolektivní smlouvě), nekoná práci, kterou by jinak v daný moment konat měl, 

a které zakládají určitá práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, tj. s nimiž 

právní předpisy spojují stanovené právní důsledky.
172

 Mateřská a rodičovská 

dovolená patří mezi překážky v práci na straně zaměstnance, definované jako 

důležité osobní překážky v práci, jejichž výčet je obsažen v ustanovení § 191 ZP.
173

 

                                                 
172

 BĚLINA, Miroslav, Věra BOGNÁROVÁ, Ljubomír DRÁPAL, Petr HŮRKA, Bohuslav KAHLE, 

Marie KALENSKÁ, Jan PICHRT, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 

VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-405-6, str. 339 (autor 

oddílu Jan Pichrt). 
173

 Mezi tyto důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance mimo mateřskou a rodičovskou 

dovolenou patří rovněž (1) doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let, (2) doba péče o dítě mladší než 

10 let oba případy za podmínek stanovených § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
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Jejich společným znakem je péče o zdraví zaměstnance či osob jemu blízkých. 

V případě těchto překážek je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci, který však musí existenci takové překážky prokázat. Po dobu 

těchto překážek náhrada mzdy zaměstnanci sice nenáleží
174

, ale může ji částečně 

kompenzovat uplatněním nároku na dávky nemocenského pojištění a státní sociální 

podpory dle příslušných předpisů práva sociálního zabezpečení.
175

 

Těhotenství, porod a mateřství patří mezi důležité sociální události, při 

kterých žena potřebuje intenzivní pomoc společnosti. Je nutno zajistit jí především 

lékařskou péči, pracovní volno a hmotné zabezpečení během tohoto volna. Délka 

poskytovaného pracovního volna závisí na mnoha faktorech – např. na 

ekonomických možnostech společnosti, na situaci v populačním vývoji, na tradici 

atd. Za minimální dobu volna se obecně považuje 12 týdnů, což je délka stanovená 

Úmluvami MOP č. 102 o minimálních normách sociálního zabezpečení a č. 103 

o ochraně mateřství – obě z roku 1952.
176

 

 

5.3.2. Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená je v České republice poskytována výhradně ženám 

v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Jak je již 

výše uvedeno, mateřská dovolená je považována za důležitou osobní překážku 

v práci na straně zaměstnankyně, jejíž délka je stanovena na 28 týdnů; v případě, že 

zaměstnankyně porodila 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená v délce 37 

týdnů.
177

  

 Mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně zpravidla od počátku šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu, určeným lékařem, nejdříve však od počátku 

                                                                                                                                          
případně také (3) doba, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo 

ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu 

zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.  
174

 S výjimkou uvedenou v ustanovení § 192–194 ZP týkající se náhrady mzdy, platu nebo odměn 

z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). 
175

 BĚLINA, Miroslav, Věra BOGNÁROVÁ, Ljubomír DRÁPAL, Petr HŮRKA, Bohuslav KAHLE, 

Marie KALENSKÁ, Jan PICHRT, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 

VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-405-6, str. 347 (autor 

oddílu Jan Pichrt). 
176

 Tamtéž, str. 353 (autorka oddílu Věra Štangová) . 
177

 Zákoník práce obsahuje v této souvislosti i právní úpravu týkající se narození mrtvého dítěte. 

V takovém případě náleží zaměstnankyni dle ustanovení § 195 odst. 4 ZP mateřská dovolená v délce 

14 týdnů. 
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osmého týdne před tímto dnem. Pokud zaměstnankyně porodí předčasně, nastupuje 

na mateřskou dovolenou dnem porodu a může vyčerpat 28, resp. 37 týdnů této 

dovolené. Jinými slovy, pokud zaměstnankyně z mateřské dovolené vyčerpá před 

porodem méně než 6 týdnů, protože porodila dříve, než stanovil lékař, náleží jí 

mateřská dovolená od nástupu na ní do uplynutí 28, resp. 37 týdnů. Avšak vyčerpá-li 

zaměstnankyně před porodem z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiných 

důvodů, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, resp. 

31 týdnů (§ 195 ZP). 

 Zákoník práce nestanoví způsob, jakým má být zaměstnavatel informován 

o nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, mělo by se tak však stát 

způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že důvodem (v tomto případě 

omluvené) nepřítomnosti v práci je tato překážka v práci. Zaměstnavatel je povinen 

poskytnout zaměstnankyni mateřskou dovolenou i bez její žádosti. Zaměstnankyně 

nemusí o poskytnutí mateřské dovolené zaměstnavatele žádat; postačí, když mu 

nástup na mateřskou dovoleno oznámí.
178

 

 Zda je nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou povinný či nikoli lze 

dovodit z ustanovení § 195 odst. 5 ZP, podle kterého mateřská dovolená v souvislosti 

s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit 

ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Cílem tohoto ustanovení 

je poskytnout ženě čas potřebný k překonání následků fyzické a psychické zátěže, 

které byla vystavena v případě narození dítěte. Toto ustanovení se týká velmi úzce 

i zaměstnavatele. Pokud zaměstnankyně práva na mateřskou dovolenou nechce 

využít, přesto pro ni platí v době 6 týdnů od porodu zákaz výkonu jakékoli práce 

v jejím zaměstnání a je také povinností zaměstnavatele nepřipustit zaměstnání ženy 

v tomto období. Přestože tento zákaz není přímo formulován a stanoven, vyplývá ze 

znění ustanovení § 195 odst. 5 ZP a je nerozhodné, že je zakotven toliko v souvislosti 

s čerpáním mateřské dovolené.
179

  

 Podle ustanovení § 216 odst. 2 ZP se doba čerpání mateřské dovolené pro 

účely dovolené na zotavenou posuzuje jako výkon práce, což znamená, že se tato 
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 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-251-2, 

str. 784. 
179

 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, ISBN 978-80-

7478-337-1, str. 43. 



98 

doba také započítává do dnů podmiňujících vznik nároku na dovolenou. Požádá-li 

tedy zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala 

bezprostředně na skončení mateřské dovolené a zaměstnanec zaměstnavatele 

o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské 

dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět (§ 217 odst. 5 ZP). 

Dovolenou vyčerpanou podle ustanovení § 217 odst. 5 ZP před nástupem rodičovské 

dovolené není možné z důvodů následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
180

 

Zde je namístě upozornit, že v době čerpání dovolené na zotavenou mezi mateřskou 

a rodičovskou dovolenou se na zaměstnankyni nevztahuje zákaz výpovědi dané 

zaměstnavatelem podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) ZP, který zakazuje dát 

zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. v době, kdy je zaměstnankyně těhotná 

nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, ani zákaz okamžitého zrušení 

pracovního poměru podle ustanovení § 55 odst. 2 ZP, což potvrdil i rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 6. března 2012, sp. zn. 21 Cdo 4837/2010.
181

 

                                                 
180

 Toto pravidlo platí bez výhrad, pokud zaměstnankyně či zaměstnanec odpracovali v příslušném 

kalendářním roce alespoň 60 dní, čímž jim vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok. V opačném 

případě jim vznikl nárok na dovolenou za odpracované dny a zaměstnavatel může dle svého uvážení 

dovolenou poskytovanou před nástupem na rodičovskou dovolenou poměrně krátit podle počtu 

skutečně odpracovaných dnů. K tomu blíže (1) CHLÁDKOVÁ, Alena. Mateřská a rodičovská 

dovolená v roce 2007. In JANAČÍKOVÁ, Jaroslava, Bohuslav KAHLE, Karel HROUZEK a Petr 

ŘEZNÍČEK. Práce a mzda: odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, 

personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast. Praha: Práce. 2007, č. 6. ISSN 0032-

6208, str. 30-36 nebo (2) ŠUBRT, Bořivoj. Čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou. 

In tamtéž, 2008, č. 6. str. 8-11. 
181

 V daném případě žalobkyně (zaměstnankyně) namítala, že žalovaná s ní okamžitě zrušila pracovní 

poměr, aniž by respektovala zákaz dle ustanovení § 55 odst. 2 ZP. Dle názoru žalobkyně nebylo 

úmyslem zákonodárce, aby při umožnění vyčerpat řádnou dovolenou v návaznosti na ukončení 

čerpání mateřské dovolené a následně po řádné dovolené navázat čerpáním rodičovské dovolené, 

došlo k přerušení ochrany osoby řádně pečující o malé dítě. Odvolací soud tuto námitku žalobkyně 

odmítl s odůvodněním, že zákonodárce ustanovením § 55 odst. 2 ZP především rozhodně neměl na 

mysli a nemohl mít v úmyslu poskytnout zvýšenou ochranu zaměstnanci, který spáchá úmyslný 

trestný čin proti zaměstnavateli (což bylo důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru 

žalobkyně) tak, aby tento zaměstnanec únikem na mateřskou (rodičovskou) dovolenou prakticky 

znemožnil zaměstnavateli rozvázat s ním pracovní poměr. Jestliže žalovaná využila svého práva 

rozvázat pracovní poměr se žalobkyní v době, kdy čerpala řádnou dovolenou, nepřichází v daném 

případě v úvahu ani hodnocení takového úmyslu zaměstnavatele jako výkon práva v rozporu 

s dobrými mravy, jestliže okamžité zrušení bylo vyvoláno a odůvodněno rozsáhlou trestnou činností 

žalobkyně, při níž došlo k vysoké a stěží reparovatelné škodě na straně žalované. Nejvyšší soud názor 

odvolacího soudu ve věci potvrdil, když konstatoval, že se žalobkyní byl okamžitě zrušen pracovní 

poměr v době, kdy nebyla na mateřské ani rodičovské dovolené, ale v době, kdy čerpala dovolenou za 

kalendářní rok 2007, z čehož dovodil, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo žalobkyni 

doručeno v době, kdy zvláštní ochrany nepožívala.  
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 Bude-li chtít zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo 

zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je 

zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou nastoupit znovu do 

zaměstnání, má zaměstnavatel dle ustanovení § 47 ZP povinnost zařadit je na jejich 

původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo 

pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle podmínek sjednaných 

v pracovní smlouvě. Pokud by takovou práci v daném místě neměl volnou, může se 

dohodnout se zaměstnankyní či zaměstnancem na změně pracovní smlouvy. Pokud 

by k takové dohodě nedošlo, mohlo by se jednat o výpovědní důvod dle ustanovení 

§ 52 písm. c) ZP z důvodu nadbytečnosti zaměstnankyně či zaměstnance.
182

 

 Právní úprava poskytování peněžité pomoci v mateřství v době čerpání 

mateřské dovolené dle předpisů práva sociálního zabezpečení je podrobně rozebírána 

v kapitole šesté této práce. 

 

5.3.3. Rodičovská dovolená 

Stejně jako dovolená mateřská řadí se i rodičovská dovolená mezi důležité 

osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen ji 

poskytnout k prohloubení péče o dítě na žádost zaměstnankyně či zaměstnance. 

Matce dítěte rodičovská dovolená přísluší po skončení mateřské dovolené, otci od 

narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě 

dosáhne věku 3 let (§ 196 ZP). 

Ačkoli je stanoven začátek čerpání rodičovské dovolené u obou rodičů, 

neznamená to, že od tohoto okamžiku musí vždy rodičovskou dovolenou čerpat. 

Rozsah čerpání rodičovské dovolené (ohraničen pouze 3 roky věku dítěte) si totiž 

určuje každý z rodičů sám a zaměstnavatel je povinen mu rodičovskou dovolenou 

v požadovaném rozsahu poskytnout.
183

 Rovněž pracovní volno také nemusí být 

čerpáno do 3 let věku dítěte souvisle, zaměstnankyně či zaměstnanec mohou v době 

do dosažení 3 let věku dítěte opakovaně požádat o čerpání rodičovské dovolené 

                                                 
182

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-251-2, 

str. 281. 
183

 Na tuto povinnost zaměstnavatele však existují i jiné právní názory, a to zejména v řadách 

advokátního stavu. Pokud by např. zaměstnankyně uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o tom, 

k jakému dni nastoupí po rodičovské dovolené zpět do práce a pak by chtěla nastoupit dříve, lze 

namítat, že by k takovému jednání v rozporu s uzavřenou dohodou nebyla oprávněna.  
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v kratším rozsahu a zaměstnavatel má povinnost jim takové čerpání pracovního 

volna umožnit. Formu žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené zákoník práce 

nestanovuje, lze však vždy doporučit formu písemnou.
184

 

V případě návratu zaměstnankyně či zaměstnance do zaměstnání po 

vyčerpání z rodičovské dovolené je jejich ochrana v porovnání s mateřskou 

dovolenou slabší. Zaměstnavatel má pouze obecnou povinnost dle ustanovení § 38 

odst. 1 písm. a) ZP zařadit je podle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se 

sjednaným druhem a místem výkonu práce), nikoli však na původní práci 

a pracoviště. Zaměstnankyně či zaměstnanec jsou povinni takovou práci konat. 

V případě, že by práci odmítli a se zaměstnavatelem se na změně druhu práce 

nedohodli, mohl by být dán výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. g) ZP. 

Naopak pokud by zaměstnavatel pro zaměstnance práci odpovídající pracovní 

smlouvě neměl a nedošlo by mezi nimi ani k dohodě o změně pracovní smlouvy, 

jednalo by se o překážky v práci na straně zaměstnavatele, který by byl povinen 

poskytnout zaměstnanci po dobu trvání překážek náhradu mzdu ve výši průměrného 

výdělku, případně by pracovní poměr následně rozvázal z organizačních důvodů dle 

ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP výpovědí či ze stejných důvodů dohodou a vyplatil 

by odstupné. V neposlední řadě může po návratu zaměstnankyně či zaměstnance 

z rodičovské dovolené nastat situace, kdy zaměstnavatel v době jejich nepřítomnosti 

přijal na danou pozici jinou osobu, a to na dobu neurčitou.
185

 Tato skutečnost je 

považována za překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnancům 

náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Stejný případ řešil Nejvyšší soud 

ve svém rozsudku ze dne 12. dubna 2005, sp. zn. 21 Cdo 2095/2004, kde 

zaměstnavatel rovněž přijal v době rodičovské dovolené jedné zaměstnankyně 

zaměstnankyni jinou, a to na dobu neurčitou. Zaměstnavatel po návratu původní 

zaměstnankyně z rodičovské dovolené rozvázal její pracovní poměr výpovědí 

                                                 
184

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-251-2, 

str. 786- 787. 
185

 Za účelem předejití situaci, kdy budou po návratu dočasně absentujícího zaměstnance z rodičovské 

dovolené na jedné pozici současně dva zaměstnanci, kterým bude zaměstnavatel povinen přidělovat 

práci a platit mzdu, se doporučuje uzavírat se zástupem pracovní smlouvu na dobu určitou (tj. na dobu 

trvání rodičovské dovolené). K tomu blíže SMEJKAL, Ladislav. Dočasná náhrada za zaměstnance na 

mateřské nebo rodičovské dovolené. In JANAČÍKOVÁ, Jaroslava, Bohuslav KAHLE, Karel 

HROUZEK a Petr ŘEZNÍČEK. Práce a mzda: odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního 

práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast. Praha: Práce. 2009, č. 2. ISSN 

0032-6208, str. 21-27. 
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z důvodu nadbytečnosti podle ustanovení § 52 písm. c) ZP, proti čemuž podala 

žalobu. Nejvyšší soud v rozsudku mimo jiné dovodil, že přijetí nového zaměstnance 

za zaměstnance na rodičovské dovolené není organizačním důvodem pro výpověď ve 

smyslu nadbytečnosti, ale chybou zaměstnavatele při přijímání zaměstnanců. 

Zaměstnavatel si má být vědom, že zaměstnankyně se z rodičovské dovolené může 

vrátit, a tomu uzpůsobit i obsazení pracovního místa.
186

  

Nejvyšší soud rovněž posuzoval případ, kdy zaměstnankyně po skončení 

rodičovské dovolené do svého původního zaměstnání nenastoupila, neboť neměla 

možnost zajistit péči o své dítě v předškolním zařízení, a to ani pomocí jiné osoby, 

a podala zaměstnavateli žádost o pracovní volno do 4 let věku dítěte. Zaměstnavatel 

tuto situaci řešil rozvázáním jejího pracovního poměru výpovědí podle § 46 písm. f) 

ZP (dnes § 52 písm. f) ZP). Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2008, 

sp. zn. 21 Cdo 4411/2007 zaměstnankyně, které zaměstnavatel poskytl na její žádost 

rodičovskou dovolenou, sice porušuje povinnost stanovenou právními předpisy, 

jestliže po jejím skončení nenastoupí do práce, avšak o porušení povinnosti 

vyplývající z právního předpisu vztahujícího se k zaměstnancem vykonávané práci, 

které by mohlo být důvodem k rozvázání pracovního poměru, se může jednat jen 

tehdy, porušila-li zaměstnankyně tuto povinnost zaviněně nebo alespoň z nedbalosti. 

Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení rodičovské dovolené do práce jenom 

proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení a že nemůže zajistit 

řádnou péči o dítě jinak, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je 

nepochybné, že nemohla nastoupit po skončení rodičovské dovolené do práce 

z důležitých důvodů. Má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání 

nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností a nemůže být 

důvodem k rozvázání pracovního poměru. 

Právní úprava poskytování rodičovského příspěvku v době čerpání 

rodičovské dovolené dle předpisů práva sociálního zabezpečení je podrobně 

rozebírána v kapitole šesté této práce. 

 

                                                 
186

 K tomu blíže JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 

ISBN 978-80-7478-337-1, str. 65 – 71.  
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5.3.4. Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte 

Zákoník práce v ustanovení § 197 stanoví, že právo na mateřskou 

a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali 

dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo 

dítě, jehož matka zemřela.
187

 Tato právní úprava sleduje zrovnoprávnění postavení 

biologických rodičů vůči rodičům, kteří převzali dítě do trvalé péče. Cílem této 

úpravy je umožnit zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o převzaté dítě, 

zajištění prvních důležitých kontaktů s převzatým dítětem.
188

 

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 

týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však 

do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku (§ 197 odst. 2 ZP). 

Rodičovská dovolená přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě 

dosáhne 3 let věku. Čerpala-li zaměstnankyně mateřskou dovolenou, přísluší jí 

rodičovská dovolená až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po 

dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po 

dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů 

uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů 

ode dne převzetí dítěte (§ 197 odst. 3 ZP). Podmínky čerpání rodičovské dovolené 

jsou shodné jako u biologických rodičů, zaměstnavatel ji poskytne v délce, o jakou 

zaměstnankyně či zaměstnanec požádají. 

 

5.3.5. Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené 

V souladu s ustanovením § 198 odst. 1 ZP jsou zaměstnankyně 

a zaměstnanec oprávněni čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou současně. 

V tomto případě však předpisy práva sociálního zabezpečení vylučují možný souběh 

či zdvojení nároků ve vztahu k péči o totéž dítě.  

                                                 
187

 Rozhodnutím příslušného orgánu rozumí zákoník práce rozhodnutí, které se považuje za 

rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.  
188

 BĚLINA, Miroslav, Věra BOGNÁROVÁ, Ljubomír DRÁPAL, Petr HŮRKA, Bohuslav KAHLE, 

Marie KALENSKÁ, Jan PICHRT, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita 

VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-405-6, str. 355 

(autorka oddílu Věra Štangová). 
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Bylo-li dítě ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného 

léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, 

přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená. Její nevyčerpaná část 

přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do péče, ne však déle než do 

doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 198 odst. 2 ZP). Výkladem a contrario lze 

dovodit, že pokud v době po převzetí dítěte do péče ústavu zaměstnankyně či 

zaměstnanec do práce nenastoupí, rodičovská dovolená se nepřerušuje. 

V případech uvedených v ustanovení § 198 odst. 3 ZP mateřská či rodičovská 

dovolená zaměstnankyni či zaměstnanci nepřísluší. Jedná se o případy, kdy se 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane o dítě starat, a dítě bylo z toho důvodu 

svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů nebo kdy je dítě 

v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních 

důvodů. V této době již netrvá důležitá osobní překážka na straně zaměstnankyně, 

nicméně ani v těchto případech však mateřská dovolená nesmí skončit před 

uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.
189

 

Pokud dítě zemřelo v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo 

rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská 

nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, 

kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku (§ 198 odst. 4 ZP). I zde platí pravidlo, že mateřská 

dovolená nesmí skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. V případě úmrtí 

dítěte v době před uplynutím těchto šesti týdnů, bude zaměstnankyně oprávněna 

mateřskou dovolenou do této doby dočerpat.
190

 

  

                                                 
189

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-251-2, 

str. 792. 
190

 Tamtéž, str. 792. 
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6. Postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

a zaměstnanců pečujících o malé dítě v právu sociálního 

zabezpečení 

„Účelem systému bude i nadále krátkodobými peněžitými dávkami zabezpečit 

ekonomicky aktivní občany v případě vzniku některé ze stanovených krátkodobých 

sociálních událostí, tj. … ošetřování člena domácnosti, těhotenství a mateřství, 

majících za následek ztrátu výdělku (příjmu). Výše dávek přitom musí být přiměřená 

a nesmí působit demotivačně.“ 

 

Z důvodové zprávy k zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

 

„Rodina je oporou státu. Lidé zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku.“ 

 

Gabriel Laub (1928–1998), 

prozaik, humorista, překladatel 

 

Právní úprava sociálního zabezpečení je na rozdíl od pracovního práva obsažena 

v řadě zákonů a prováděcích předpisů. Sociální zabezpečení lze rozdělit do tří tzv. 

pilířů či subsystému sociálního zabezpečení. Těmito pilíři jsou (1) sociální pojištění, 

kam spadá zdravotní, nemocenské, důchodové a úrazové pojištění (2) státní sociální 

podpora a (3) sociální pomoc. Pilíře se liší především okruhem sociálních událostí, 

které upravují i způsobem financování poskytovaných dávek. Dávky poskytované ze 

sociálního pojištění – tzv. pojistné dávky, jsou poskytovány pouze pojištěncům. Pro 

poskytnutí dávek z dalších dvou subsystémů – tzv. nepojistných dávek, nemusí být 

žadatel pojištěn.  

Právní úprava týkající se druhé části tématu práce, tj. postavení těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé dítě v právu 

sociálního zabezpečení je obsažena v prvním a druhém pilíři a je vymezena zejména 

těmito právními předpisy:  

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  
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- zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,  

- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  

Následující podkapitoly budou rozebírat jednotlivá odvětví práva sociálního 

zabezpečení, obsahující právní úpravu dle tématu práce.  

 

6.1. Zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění, upravené zákonem č. 48/19997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění (dále jen „PojVZ“), je všeobecně platné pojištění, na jehož 

základě se podle jednotné právní úpravy poskytuje oprávněným osobám zdravotní 

péče hrazená z prostředků tohoto obligatorního zákonného pojištění. Ze zdravotního 

pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěn. Každá fyzická osoba musí 

být zdravotně pojištěna u některé ze zdravotních pojišťoven, kterou si sama zvolí. 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se zpravidla platí za jednotlivé kalendářní 

měsíce, a to na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u které má pojištěnec pojištění 

sjednáno. Pokud je plátcem zaměstnanec, hradí si toto pojistné z jedné třetiny sám 

a ze dvou třetin zaměstnavatel. Ten odvádí jak část pojistného, kterou je povinen 

hradit za své zaměstnance, tak i část pojistného, kterou jsou povinni hradit 

zaměstnanci; tuto část jim zaměstnavatel srazí ze mzdy nebo platu, a to i bez jejich 

souhlasu.
191

 

 Ustanovení § 7 odst. 1 PojVZ obsahuje výčet pojištěnců, za které je plátcem 

pojistného na zdravotní pojištění stát. Tyto osoby jsou povinny oznámit příslušné 

zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo 

zánik povinnosti státu platit za ně pojistné. Za zaměstnance tuto skutečnost oznamuje 

zaměstnavatel, přičemž zaměstnanec je dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) bod 2 

PojVZ povinen tuto skutečnost zaměstnavateli písemně sdělit. Mezi tyto pojištěnce 

jsou rovněž zařazeny osoby, zajišťující péči o malé děti. Jedná se zejména o (1) 

příjemce rodičovského příspěvku dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře tj. matka nebo otec nebo i jiná osoba, která převzala dítě do trvalé péče 

nahrazující péči rodičů, (2) ženy na mateřské dovolené nebo osoby na rodičovské 

dovolené dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a (3) osoby pobírající peněžitou 
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 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 95 – 98 (autor kapitoly Petr Tröster). 
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pomoc v mateřství dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V našem 

případě tedy platí, že za zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnankyně 

a zaměstnance na rodičovské dovolené hradí veřejné zdravotní pojištění stát. 

 

6.2. Nemocenské pojištění 

Nemocenské pojištění je jednou z významných složek sociálního pojištění, 

která slouží k finančnímu zabezpečení osob v případě vzniku sociální události, jako 

je např. nemoc, úraz, těhotenství nebo mateřství. Toto pojištění je určeno především 

pro ekonomicky aktivní občany, případně pro ty, kterým trvá ochranná lhůta
192

 a je 

pojištěním, které při splnění stanovených podmínek vzniká přímo ze zákona. 

Všechny dávky nemocenského pojištění jsou tedy obligatorní. Podle sociálních 

událostí lze dávky nemocenského pojištění členit na dávky poskytované (1) z důvodu 

nemoci: tj. nemocenské poskytované při dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc 

a úraz a při karanténě a dále ošetřovné poskytované při ošetřování člena rodiny a též 

při péči o zdravé dítě ve věku do 10 let v případech určených zákonem a (2) 

z důvodu mateřství: tj. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dále 

peněžitá pomoc v mateřství poskytovaná před porodem a z důvodu mateřství.
193

 

Účelem dávek nemocenského pojištění je alespoň zčásti nahradit ztrátu příjmu 

z důvodu neschopnosti k práci ze zdravotních důvodů nebo z důvodu ošetřování 

člena rodiny. Jedná se tedy o opakující se dávky. 

Právní úprava nemocenského pojištění je obsažena v zákoně č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění (dále jen „PojNem“).
194

 Zákon upravuje nemocenské 

pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízení karantény, těhotenství 

a mateřství, ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, organizaci a provádění 

pojištění a též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění. Právní úprava 

                                                 
192

 Ochrannou lhůtou se dle ustanovení § 15 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění rozumí 

doba po skončení zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění. Pokud se v ochranné 

lhůtě splní podmínky nároku na dávku, dávka náleží, jako kdyby se tyto podmínky splnily v době 

trvání zaměstnání, tj. v době účasti na nemocenském pojištění. Ochranná lhůta činní 7 dní ode dne 

zániku pojištění, a to za předpokladu, že skončené pojištění trvalo alespoň 7 dní. U žen, jejichž 

pojištění zaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta 180 kalendářních dnů ode dne zániku 

pojištění.  
193

 Tamtéž, str. 105 (autorka kapitoly Jana Zemanová). 
194

 Tento zákon s účinností od 1. ledna 2009 sjednotil dřívější roztříštěnou právní úpravu 

nemocenského pojištění, která samostatně upravovala nemocenské pojištění zaměstnanců, příslušníků 

ozbrojených složek, OSVČ a odsouzených. 
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pojistného na nemocenské pojištění je obsažena v zákoně č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Pojištěncem je dle ustanovení § 3 PojNem fyzická osoba, která je účastna 

nemocenského pojištění nebo fyzická osoba, které plyne ochranná lhůta, uplatňují-li 

nárok na dávku pojištění nebo dávku pobírají. Touto fyzickou osobou se dle 

ustanovení § 5 PojNem rozumí zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná. Za 

předpokladu, že zaměstnanci splňují podmínky pro vznik a trvání nemocenského 

pojištění uvedené v PojNem je pojištění těchto osob povinné. Pojištění osob 

samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců
195

 je dobrovolné. Účast 

na nemocenském pojištění je jednou ze základních podmínek nároku na dávky 

nemocenského pojištění zaměstnanců. Nejtypičtějším vztahem, který zakládá účast 

na nemocenském pojištění, je pracovní poměr, upravený zákoníkem práce, přičemž 

účast na pojištění vzniká dnem vstupu zaměstnance do zaměstnání.
196

 

Zákon o nemocenském pojištění rozlišuje dva základní pojmy, a to nárok na 

dávku nemocenského pojištění a nárok na výplatu této dávky. Nárok na dávku 

nemocenského pojištění vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku byly splněny 

v době pojištění, případně v době, kdy ještě trvá ochranná lhůta. V případě souběhu 

pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění 

samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku (s výjimkou vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství) současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění 

jen jednou. Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených PojNem 

pro vznik nároku na dávku, uplatněním nároku na výplatu způsobem stanoveným 

zákonem, zpravidla na předepsaném tiskopisu a splněním podmínek pro výplatu 

dávky. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím tří let ode dne, za který dávka 

náleží; tato lhůta neplyne po dobu řízení o dávce a po dobu, po kterou osobě, která 

musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven.
197

 Pojištěnec nemá dle 

ustanovení § 16 PojNem nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci 

                                                 
195

 Zahraničním zaměstnancem je dle ustanovení § 3 PojNem zaměstnanec zahraničního 

zaměstnavatele, je-li činný v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele.  
196

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 110 (autorka kapitoly Jana Zemanová). 
197

 BANZETOVÁ, Eva. Průvodce v roce 2013: důchodovým pojištěním, nemocenským pojištěním 

a pojistným na sociální zabezpečení, zdravotním pojištěním, změnami zákona o dani z příjmu, 

změnami zákona o DPH, změnami zákona o dani z nemovitostí a změnami zákona o dani z převodu 

nemovitostí, cestovními náhradami, sociálními dávkami. Praha: BMSS-Start, 2013, ISBN 978-80-

86140-77-3, str. 49-50. 
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v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou např. (1) vykonává v pojištěné činnosti, 

za kterou tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou 

činnost nebo (2) mu náleží podle zvláštních právních předpisů ze zaměstnání, 

z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem
198

 atd. 

Nárok na dávku a její výplatu uplatňuje zaměstnanec vždy u svého 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel má povinnost přijímat žádosti svých zaměstnanců 

o dávky a další doklady, které jsou potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich 

výplatu a musí je neprodleně předávat příslušné
199

 Okresní správě sociálního 

zabezpečení. Dále je povinen neprodleně oznamovat všechny skutečnosti, které 

mohou mít vliv na výplatu těchto dávek.
200

 

Jak je již výše uvedeno, z nemocenského pojištění se oprávněným osobám 

poskytují následující opakující se peněžité dávky: (1) nemocenské, (2) peněžitá 

pomoc v mateřství, (3) ošetřovné a (4) vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství. Ne každý pojištěnec má však nárok na všechny uvedené dávky. 

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství náleží při splnění podmínek stanovených 

PojNem všem pojištěncům, ale ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství se neposkytuje dobrovolně pojištěným osobám, jako jsou osoby 

samostatně výdělečně činné nebo zahraniční zaměstnanci. 

Těhotným zaměstnankyním a zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím 

o malé děti náleží z dávek nemocenského pojištění zejména peněžitá pomoc 

mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jejichž právní úprava 

bude podrobně rozebírána v následujících podkapitolách 6.2.1. a 6.2.2. V případě, 

kdy zaměstnankyně na tyto dávky nárok nemají, případně je v důsledku svého 

zdravotního stavu využít nemohou, lze jim v období těhotenství a mateřství 

poskytnout nemocenské. Stručná charakteristika dávky nemocenského, včetně 

případů, kdy mají ženy v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím nárok na 

                                                 
198

 Započitatelný příjem je příjem, který se dle ustanovení § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zahrnuje do vyměřovacího základu 

pro pojistné na důchodové pojištění.  
199

 Místní příslušnost Okresní správy sociálního zabezpečení k výplatě dávky zaměstnance se řídí 

sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud 

zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu. Jestliže má zaměstnavatel mzdovou účtárnu a místo mzdové 

účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost Okresní správy sociálního 

zabezpečení místem mzdové účtárny.  
200

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 124 – 125 (autorka kapitoly Jana Zemanová). 
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nemocenské, bude následovat v podkapitole 6.2.3. Zaměstnankyně a zaměstnanci 

pečující o malé děti mají rovněž možnost využít při péči o ně dávku ošetřovného, 

jejíž právní úpravou se bude zaobírat podkapitola 6.2.4. 

 

6.2.1. Peněžitá pomoc v mateřství 

Těhotná žena krátce před porodem a po určitou dobu po porodu by v zájmu 

svého zdraví i zdraví svého dítěte neměla pracovat. Stát ženě v tomto období 

zajišťuje lékařskou péči, pracovní volno v podobě mateřské dovolené a hmotné 

zabezpečení v podobě peněžité pomoci v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství je 

dávkou nemocenského pojištění, na kterou má při splnění zákonných podmínek době 

finální fáze těhotenství nárok žena, avšak v době péče o dítě v rámci mateřské 

dovolené má vedle ženy na tuto dávku nárok i muž, nemohou však brát tuto dávku 

z důvodu péče o totéž dítě současně. 

 

6.2.1.1. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství 

Na peněžitou pomoc v mateřství mají dle ustanovení § 32 PojNem nárok tyto 

osoby (1) pojištěnka, která porodila dítě, (2) pojištěnec, pokud převzal dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu
201

, (3) pojištěnec, 

který pečuje o dítě, jehož matka zemřela, (4) pojištěnec, který o dítě pečuje a je 

otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže 

nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění
202

, pro které byla 

uznána dočasně práce neschopná a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci 

v mateřství, a (5) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem 

ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude 

pečovat o dítě.
203

 

                                                 
201

 Ustanovení § 38 PojNem stanoví, která rozhodnutí jsou považována za rozhodnutí příslušného 

orgánu dle tohoto ustanovení.  
202

 Dlouhodobé onemocnění je závažné onemocnění, trvající déle než jeden měsíc, které znemožňuje 

péči o dítě. PŘIB, Jan. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

ISBN 978-80-7357-448-2, str. 91. 
203

 Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte 

a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Dohodu musí matka podepsat, podpis musí 

být úředně ověřen. Prakticky se jedná o vystřídání se v péči o dítě, jehož podmínkou je uzavření 

písemné dohody mezi matkou dítěte a otcem dítěte nebo manželem matky dítěte o tom, že tento muž 

bude o dítě pečovat. Matka dítěte přitom na rozdíl od muže nemusí splňovat podmínky nároku na 
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Podmínkami nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou v případě zaměstnané 

ženy či muže tyto (1) účast na nemocenském pojištění ke dni nástupu na mateřskou 

dovolenou nebo trvání ochranné lhůty počátkem šestého týdne před očekávaným 

nebo skutečným dnem porodu, (2) porod dítěte
204

 (těhotenství), převzetí dítěte do 

trvalé péče nahrazující péči mateřskou, (3) účast na nemocenském pojištění 

v posledních dvou letech před porodem alespoň 270 dnů
205

 a (4) absence 

započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je tato dávka poskytována. 

Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. Do doby účasti na pojištění pro 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství se započítává též doba (1) studia na střední, 

vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považované za soustavnou 

přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium 

bylo úspěšně dokončeno a (2) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popř. dále 

trvala pojištěná činnost.
206

 Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství vzniká 

splněním výše uvedených podmínek nároku na peněžitou pomoc v mateřství 

a uplatnění tohoto nároku zákonem stanoveným způsobem. 

Rozdíl mezi vznikem nároku na peněžitou pomoc v mateřství a vznikem nároku 

na výplatu peněžité pomoci v mateřství je významný i z hlediska posuzování 

podmínek pro vznik nároku na rodičovský příspěvek. Tento rozdíl byl předmětem 

rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 24. srpna 2010, sp. zn. 2 

Ad 31/2010. Dle právní věty rozsudku skutečnost, že nárok na výplatu peněžité 

pomoci v mateřství nevznikl, neznamená, že nevznikl nárok na dávku ve formě 

peněžité pomoci v mateřství, a nejsou tudíž splněny podmínky nároku na rodičovský 

příspěvek.
207

 

                                                                                                                                          
peněžitou pomoc v mateřství. Dohodu lze kdykoli i jednostranně zrušit a poté případně znovu uzavřít. 

K tomu více PŘIB, Jan. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

ISBN 978-80-7357-448-2, str. 91–92.  
204

 Za porod se z tohoto hlediska považuje takové ukončení těhotenství, kdy je do matriky zapsáno 

narození dítěte. Při potratu není nárok na peněžitou pomoc v mateřství. TRÖSTER, Petr. Právo 

sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-5, str. 119 (autorka kapitoly 

Jana Zemanová). 
205

 Do této doby se nezapočítává doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, doba pobírání 

důchodu z důchodového pojištění, s výjimkou doby pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. 

stupně, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne po odnětí tohoto důchodu. 
206

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 119. 
207

 V daném případě žalobkyně nenastoupila na mateřskou dovolenou, protože v jejím průběhu 

vykonávala výdělečnou činnost. Následně podala žádost o rodičovský příspěvek, kterou Úřad práce 
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 Pokud pojištěnka nesplňuje výše uvedené podmínky nároku na peněžitou 

pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti a tuto skutečnost doloží potvrzením 

orgánu nemocenského pojištění, rozhodne její ošetřující lékař v souladu 

s ustanovením § 57 odst. 1 písm. f) PojNem o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, 

a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Dočasnou pracovní 

neschopnost pak ošetřující lékař ukončí dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. h) PojNem 

uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není pojištěnka nadále dočasně práce 

neschopna z jiných důvodů. Po dobu dočasné pracovní neschopnosti má pojištěnka 

nárok na nemocenské. 

 

6.2.1.2. Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství 

Podpůrčí dobou je označena doba, po kterou se dávka poskytuje a počíná 

běžet dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
208

 Tato podpůrčí doba činí (1) 

28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila, (2) 37 týdnů u pojištěnky, která porodila 

zároveň dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá 

pomoc mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto 

dětí, (3) 22 týdnů u pojištěnce při převzetí dítěte do péče – tedy ve všech ostatních 

případech uvedených výše, týkajících se osob, které mají nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství, a to s výjimkou případu pojištěnky, která porodila dítě, (4) 31 týdnů 

u pojištěnce, který při převzetí dětí do péče pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, 

přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen 

jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. 

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává (1) dnem, který pojištěnka určí 

v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem 

porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na 

                                                                                                                                          
zamítnul s odůvodněním, že není doloženo potvrzení o nároku na dávky ovlivňující výši rodičovského 

příspěvku. Nejvyšší soud v posuzované věci konstatoval, že žalobkyni nevznikl nárok na výplatu 

dávky peněžité pomoci v mateřství, protože o dávku nepožádala a navíc po dobu mateřské dovolené 

vykonávala práci. Nejvyšší soud dovodil, že neexistence nároku na výplatu dávky však neznamená, že 

žalobkyni nárok na dávku nevznikl. Naopak, podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství 

žalobkyně dodržela, jestliže se jí narodilo dítě a byla po stanovenou dobu účastna pojištění. Soud 

proto uzavřel, že žalobkyni vznikl nárok na dávku ve formě peněžité pomoci v mateřství a je-li 

zjištěno, že žalobkyni nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikl, pak nic nebránilo tomu, aby 

provedla volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře. 
208

 Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je termín nemocenského pojištění a tento nástup není nijak 

vázán s nástupem na mateřskou dovolenou podle ZP, i když v praxi se tyto okamžiky většinou kryjí. 
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peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem 

porodu, (2) dnem porodu, pokud k porodu došlo předčasně před počátkem šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu a nástup si pojištěnka neurčila, nebo (3) dnem 

převzetí dítěte pojištěncem do péče. 

U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci 

v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne 

porodu. Jestliže dítě zemřelo před uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba 

uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte (pokud by podpůrčí doba neskončila 

dříve).
209

 

Peněžitá pomoc v mateřství z důvodu péče o dítě matkou, otcem dítěte nebo 

manželem ženy, která dítě porodila, nemůže být poskytována po uplynutí jednoho 

roku ode dne porodu. Peněžitá pomoc mateřství z důvodu převzetí dítěte do trvalé 

péče nemůže být poskytována po uplynutí 7 let a 31 týdnů věku dítěte.  

Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 70 % denního 

vyměřovacího základu. Postup při určování výše denního vyměřovacího základu 

upravují ustanovení §§ 18 až 22 PojNem. 

 

6.2.1.3. Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství 

Ustanovení § 36 odst. 1 PojNem stanoví případy, kdy dochází k přerušení 

výplaty peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku přitom nezaniká. Peněžitá 

pomoc v mateřství se nevyplácí např. (1) matce dítěte za dobu, po kterou na základě 

písemné dohody pečuje o dítě pojištěnec, (2) pojištěnci za dobu, po kterou dítě bylo 

ze zdravotních důvodů převzato do ústavní péče zdravotnického zařízení a pojištěnec 

v této době vykonává v pojištěné činnosti, ze které je peněžitá pomoc v mateřství 

poskytována práci, (3) pojištěnci za dobu, po kterou nemůže nebo nesmí o dítě 

pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byl uznán dočasně práce 

neschopným, a dítě bylo z tohoto důvodu v péči jiné fyzické osoby nebo právnické 

osoby, atd. 

                                                 
209

 BANZETOVÁ, Eva. Průvodce v roce 2013: důchodovým pojištěním, nemocenským pojištěním 

a pojistným na sociální zabezpečení, zdravotním pojištěním, změnami zákona o dani z příjmu, 

změnami zákona o DPH, změnami zákona o dani z nemovitostí a změnami zákona o dani z převodu 

nemovitostí, cestovními náhradami, sociálními dávkami. Praha: BMSS-Start, 2013, ISBN 978-80-

86140-77-3, str. 56–58.  
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V návaznosti na případy přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství rozlišuje 

ustanovení § 36 odst. 2 PojNem v tomto období dvě situace, a to prodloužení 

podpůrčí doby nebo plynutí podpůrčí doby. Podle tohoto ustanovení obecně platí, že 

pominou-li důvody, pro které došlo k přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství, 

v jejím vyplácení se pokračuje, popř. se výplata zahájí, a to až do uplynutí podpůrčí 

doby s tím, že v případě pojištěnce, kterému se nevyplácela peněžitá pomoc 

v mateřství po dobu, kdy dítě bylo převzato do zdravotnického zařízení a pojištěnec 

v té době vykonával pojištěnou činnost, ze které byla peněžitá pomoc v mateřství 

poskytována, platí, že se mu podpůrčí doba prodlužuje o dobu, po kterou mu dávka 

nebyla vyplácena, totéž platí i u pojištěnce, který nemůže o dítě pečovat pro závažné 

dlouhodobé onemocnění. V tomto případě dochází ke stavení podpůrčí doby. Jde-li 

však o případ, kdy se peněžitá pomoc v mateřství nevyplácí matce dítěte po dobu, po 

kterou o dítě na základě písemné dohody pečuje pojištěnec, započítává se doba, po 

kterou se peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela, se do jeho podpůrčí doby.
210

 

Ustanovení § 36 odst. 2 PojNem však není speciální ve vztahu k úpravě ukončení 

podpůrčí doby, kterou nelze prodloužit nad její rámec stanovený v PojNem.
211

 

  

6.2.1.4. Možnosti přivýdělku při čerpání peněžité pomoci v mateřství 

V případě, že si chce žena v době čerpání dávek peněžité pomoci v mateřství 

dále přivydělat, rozlišujeme v zásadě tři situace, přičemž je nutné vycházet 

z ustanovení § 16 PojNem, podle něhož pojištěnec nemá nárok na výplatu peněžité 

pomoci v mateřství (nemocenského a ošetřovného) za dobu, po kterou vykonává 

v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost. Nárok na dávku přitom nezaniká a po odpadnutí 

stanovených překážek lze pokračovat v jeho výplatě. Podpůrčí doba však běží 

i v době těchto překážek. Není podstatné, zda tyto překážky nastaly současně se 

vznikem nároku na dávku nebo později.
212

 

                                                 
210

 To platí i ostatních případů přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství uvedených v ustanovení 

§ 36 odst. 1 písm. d) a e) PojNem.  
211

 PŘIB, Jan. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, ISBN 

978-80-7357-448-2, str. 100–101.  
212

 Tamtéž, str. 47. 
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První možností je práce u dosavadního zaměstnavatele. Peněžitá pomoc 

v mateřství je dávkou nemocenského pojištění, jejíž výše vychází ze mzdy 

v pojištěné činnosti, z níž tato dávka náleží. Z toho vyplývá, že pojištěnec či 

pojištěnka nemůže u původního zaměstnavatele vykonávat původní práci, aniž by 

neztratili nárok na tuto dávku. Lze však vykonávat jiný druh práce, než jaký byl 

sjednán v původní pracovní smlouvě, a to na základě pracovní smlouvy, dohody 

o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. 

Druhou možností je práce pro jiného zaměstnavatele. Právní úprava peněžité 

pomoci v mateřství nezakazuje přivydělat si libovolně u jiného zaměstnavatele. Zde 

však platí omezení dle ustanovení § 304 ZP, podle kterého mohou zaměstnanci vedle 

svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, u kterého jsou zaměstnáni, avšak jen s jeho předchozím 

písemným souhlasem. Výjimkou z tohoto omezení jsou činnosti vědecké, 

pedagogické, publicistické, literární a umělecké. 

Třetí možností je v době pobírání dávek peněžité pomoci v mateřství začít 

vykonávat samostatně výdělečnou činnosti, tj. podnikat. Zde však opět platí omezení 

dle ustanovení § 16 PojNem, že nelze osobně vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost v pojištěné činnosti, ze které je poskytována dávka peněžité pomoci 

v mateřství. Pokud však pojištěnec či pojištěnka byla před nástupem na peněžitou 

pomoc mateřství zaměstnána a zároveň podnikala, a pojištěnou činností, ze které jí 

dávka plyne je zaměstnání, nic jí nebrání nadále v podnikání pokračovat. Dále je 

pojištěnec či pojištěnka oprávněna samostatně výdělečnou činnost zahájit až v době 

čerpání dávek peněžité pomoci v mateřství. V neposlední řadě je možné se omezení 

dle ustanovení § 16 PojNem vyhnout tak, že pojištěnec či pojištěnka nebudou 

samostatně výdělečnou činnost vykovávat osobně. Vzhledem k tomu, že osobní 

výkon samostatně výdělečné činnosti je podmínkou nevyplacení dávky peněžité 

pomoci v mateřství, lze tuto činnost po dobu čerpání dávky provozovat např. 

prostřednictvím třetích osob (zaměstnanci nebo spolupracující osoby). 

Výše přivýdělku není ani u jedné z výše uvedených možností nijak omezena, 

dávky peněžité pomoci v mateřství tedy nebudou z tohoto důvodu kráceny. PojNem 

nestanoví žádné další požadavky na pojištěnce týkající se péče o dítě během výkonu 

práce v době čerpání dávek peněžité pomoci v mateřství. 
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6.2.2. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má pouze 

zaměstnankyně. Tento nárok vyplývá z ustanovení § 239 odst. 3 ZP, podle kterého je 

zaměstnankyni, jenž dosahuje při práci, na kterou byla převedena, bez svého 

zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytován na vyrovnání tohoto 

rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním 

právním předpisem, na který toto ustanovení odkazuje je PojNem. 

 

6.2.2.1. Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má podle ustanovení 

§ 42 odst. 1 PojNem (1) těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, 

protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů
213

 

zakázána těhotným ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její 

těhotenství, (2) zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po 

porodu převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle 

zvláštních právních předpisů
213

 zakázána matkám do konce devátého měsíce po 

porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství, 

nebo (3) zaměstnankyně, která kojí a je převedena na jinou práci, protože práce, 

kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů
213

 zakázána kojícím 

ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost 

kojení, pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu než před 

tímto převedením na jinou práci. Ke snížení započitatelného příjmu z důvodu kratší 

pracovní doby se nepřihlíží.  

Podmínkou nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je 

především vznik sociální události, tj. převedení zaměstnankyně na jinou práci 

a dosahování nižšího započitatelného příjmu z důvodu tohoto převedení bez zavinění 

pojištěnky. Pojištěnka svůj nárok na výplatu této dávky uplatní na příslušném 

                                                 
213

 Těmito zvláštními právními předpisy se rozumí ustanovení § 41 odst. 1 písm. c) a § 239 ZP a dále 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, která jsou 

zakázána těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 

a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy 

na povolání. 
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tiskopise potvrzeném ošetřujícím lékařem u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel 

tiskopis předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. 

Ustanovení § 42 odst. 4 PojNem stanoví taxativně případy, kdy 

zaměstnankyně na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nárok nemá. Je to 

například v době, kdy je činná na základě dohody o pracovní činnosti, dohody 

o provedení práce nebo je dobrovolnou pracovnicí pečovatelské služby aj. 

 

6.2.2.2. Podpůrčí doba a výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 

a mateřství 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí za kalendářní dny, 

v nichž trvalo převedení na jinou práci. Podpůrčí doba je tedy stanovena počtem 

kalendářních dnů v nich trvalo převedení na jinou práci. Výše tohoto příspěvku je 

stanovena jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem
214

 ke dni převedení 

zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejich započitatelných příjmů 

připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících. Tento 

průměr se zjistí tak, že se dosažený příjem vydělí počtem kalendářních dnů v tomto 

měsíci s výjimkou vyloučených dnů.
215

 

Pobírání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství mateřství nesnižuje výši 

následně poskytované dávky peněžité pomoci v mateřství, protože rozhodné období, 

z něhož se výše peněžité pomoci v mateřství stanoví, se v tomto případě zjišťuje ke 

dni převedení zaměstnankyně na jinou práci, místo ke dni vzniku sociální události, 

pokud je to pro ni výhodnější. 

 

6.2.3. Nemocenské 

Nemocenské je peněžitou dávkou nemocenského pojištění nahrazující 

započitatelný příjem a náleží pojištěnci, který byl uznán dočasně práce neschopným, 

nebo kterému byla podle zvláštního právního předpisu nařízena karanténa, trvá-li 

dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních 

                                                 
214

 Stanovení denního vyměřovacího základu upravuje ustanovení §§ 18–20 PojNem. 
215

 Tyto dny, za které vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nepříslušní jsou taxativně 

uvedené v ustanovení § 43 odst. 2 PojNem a jsou jimi např. dny, v nichž byla zaměstnankyně dočasně 

práce neschopnou, měla neomluvenou nepřítomnost v práci nebo byla na mateřské nebo rodičovské 

dovolené. 
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dnů. Za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy od zaměstnavatele, přičemž za první tři pracovní dny pracovní 

neschopnosti náhrada mzdy nenáleží.
216

 

Ženě je v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o dítě, při splnění 

zákonných podmínek, poskytována dávka nemocenské po dobu, po kterou je uznána 

jako dočasně pracovně neschopnou. Jedná se o případy vyplývající z ustanovení § 57 

PojNem, podle kterých je žena – pojištěnka uznána za dočasně pracovně 

neschopnou, pokud (1) její zdravotní stav v době těhotenství nebo péče o dítě jí 

nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou (výdělečnou) činnost, (2) byla přijata 

k poskytnutí lůžkové péče (např. z důvodu potratu), (3) byla přijata do 

zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí 

lůžkové péče
217

, (3) jí v době nároku na peněžitou pomoc v mateřství znemožňuje 

závažné dlouhodobé onemocnění pečovat o dítě, (4) doložila potvrzení okresní 

správy sociálního zabezpečení, že nesplnila podmínky nároku na peněžitou pomoc 

v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu. 

V případě doprovodu nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení a v případě, 

kdy nelze pečovat o dítě z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění má na 

dávku nemocenského podle situace nárok i muž. 

 

6.2.3.1. Podmínky nároku na nemocenské 

Dle ustanovení § 23 PojNem má pojištěnec nárok na nemocenské pokud je 

uznán jako dočasně práce neschopný nebo je mu nařízena karanténa. Tyto sociální 

události musí nastat v době účasti pojištěnce na nemocenském pojištění či 

v ochranné lhůtě
218

 a musí trvat alespoň po dobu 15 kalendářních dnů. 

 

                                                 
216

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 116–117 (autorka kapitoly Jana Zemanová). 
217

 S výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. 
218

 Ochranná lhůta činí v tomto případě 7 kalendářních dnů od zániku nemocenského pojištění. 

V případě, že pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů trvalo poslední 

nemocenské pojištění. Ustanovení § 15 PojNem dále obsahuje taxativně uvedené případy, kdy 

ochranná lhůta neplyne. 



118 

6.2.3.2. Podpůrčí doba a výše nemocenského 

Délka podpůrčí doby je upravena v ustanovení § 26 PojNem a začíná 15. 

kalendářním dnem dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a končí 

dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa. Podpůrčí 

doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů a po jejím vyčerpání lze požádat o její 

prodloužení maximálně o dalších 350 dnů, o čemž rozhoduje příslušná okresní 

správa sociálního zabezpečení. 

Takto upravená délka podpůrčí doby však nenáleží ženě – pojištěnce, které je 

poskytováno nemocenské v souvislosti s porodem, protože nemá nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství. V tomto případě jí náleží nemocenské od počátku šestého týdne 

před očekávaným dnem porodu do uplynutí šestého týdne po porodu. Po dobu 

prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti je pojištěnka – 

zaměstnankyně, které trvá pracovní poměr zakládající účast na nemocenském 

pojištění, zabezpečena náhradou mzdy poskytnutou zaměstnavatelem.
219

 

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího 

základu. 

 

6.2.4. Ošetřovné 

Tato dávka nemocenského pojištění náleží pouze v případě, že vznik potřeby 

ošetřování nebo péče připadne do období výkonu práce. Ošetřovné proto nenáleží, 

vznikne-li potřeba ošetřování po skončení zaměstnání nebo sice v době trvání 

zaměstnání, ale v době trvání neplaceného volna, jako je např. neplacená dovolená, 

mateřská dovolená či rodičovská dovolená. Účelem této dávky je alespoň zčásti 

nahradit ztrátu příjmu z důvodu ošetřování člena rodiny, než si zaměstnanec najde za 

sebe náhradu. Proto se také tato dávka neposkytuje po celou dobu potřeby 

ošetřování, ale jen v prvních dnech.
220

 

 

                                                 
219

 Výše a podmínky poskytnutí náhrady mzdy stanoví § 192 a násl. ZP.  
220

 BURDOVÁ, Eva, Zdeněk SCHMIED, Marta ŽENÍŠKOVÁ. Těhotenství, mateřská a rodičovská 

dovolená. Praha: ASPI, a.s., 2008, ISBN 978-80-7357-371-3, str. 29. 



119 

6.2.4.1. Podmínky nároku na ošetřovné 

Ošetřovné tedy dle ustanovení § 39 PojNem náleží zaměstnanci (muži nebo 

ženě), který nemůže pracovat, protože musí: 

- ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo 

utrpělo úraz, nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu 

nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo 

členky domácnosti, která porodila, jestliže stav v době bezprostředně po porodu 

vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo 

- pečovat o dítě mladší 10 let, protože 

 školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné 

zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, 

jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu 

havárie, mimořádného opatření při epidemii, nebo jiné nepředvídané události,  

 dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo 

zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, 

v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo 

 fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata 

do ústavní nebo lázeňské péče nebo byla přijata jako doprovod dítěte 

přijatého do lůžkové péče, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto 

nemůže o dítě pečovat. 

Podmínkou pro poskytování ošetřovného je, že zaměstnanec žije 

s ošetřovaným v jedné domácnosti.
221

 U rodiče dítěte je podmínka společné 

domácnosti pro nárok na ošetřovné vždy splněna, je-li dítě mladší 10 let. V případě 

rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo střídavé výchovy obou 

rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z nich.
222

 

 Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče 

o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu 

                                                 
221

 Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník již neobsahuje legální definici domácnosti, jak tomu 

bylo v ustanovení § 115 starého občanského zákoníku. Dle důvodové zprávy k novému občanskému 

zákoníku platí, že „domácnost“ se i za nynějšího stavu chápe ve dvou významech (jako pospolitost 

spolužijících osob i jako zařízené obydlí). Který z významů připadá do úvahy, vyplyne z konkrétního 

zákonného ustanovení. V tomto případě lze tedy domácnost chápat jako pospolitost fyzických osob, 

které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.  
222

 V souladu s ustanovením § 906 a 907 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



120 

peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. To však neplatí 

v případech, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila, byla jí 

nařízena karanténa, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče nebo byla přijata jako 

doprovod nezletilého dítěte do lůžkové péče. Ošetřovné dále nenáleží v případě, kdy 

zaměstnanec pouze doprovází rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení 

k vyšetření, v takovém případě se jedná o důležitou osobní překážku v práci na straně 

zaměstnance, kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno.
223

 Zákon 

o nemocenském pojištění dále v ustanovení § 39 odst. 5 taxativně stanoví výčet osob, 

které nárok na ošetřovné nemají. Jedná se například o zaměstnance činné na základě 

dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, dobrovolní pracovníci 

pečovatelské služby a další. 

 V témže případě ošetřování náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu 

z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě 

ošetřování vystřídají. Vystřídání je možné v témže případě ošetřování jen jednou. 

Četnost čerpání ošetřovného však není (např. v rámci kalendářního měsíce nebo 

roku) nijak limitována. Podmínkou nároku na ošetřovné není to, že v domácnosti 

není nikdo jiný, kdo by mohl ošetřovat, ošetřovné tedy náleží i tehdy, stará-li se 

o dítě babička a rodiče dítěte jsou zaměstnáni, pokud dítě onemocní a lékař potvrdil 

potřebu ošetřování nemocného dítěte; každý z rodičů může uplatnit nárok na 

ošetřovné, i když by dítě mohla ošetřovat i babička. U dítěte není podmínkou, aby se 

jednalo o příbuzenský vztah.
224

 

 

6.2.4.2. Podpůrčí doba a výše ošetřovného 

Podpůrčí doba je u dávky ošetřovného upravena odlišně pro osamělou 

zaměstnankyni či zaměstnance pečujícího o dítě a pro zaměstnankyni či zaměstnance 

pečujícího o dítě, který osamělý není. V takovém případě činí podpůrčí doba nejdéle 

9 kalendářních dnů a její běh počíná od prvního dne potřeby ošetřování. Pokud jde 

o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, 

které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba 16 kalendářních dnů. 

                                                 
223

 K tomu blíže PŘIB, Jan. Zákon o nemocenském pojištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009, ISBN 978-80-7357-448-2, str. 106–108.  
224

 Tamtéž, str. 106. 
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Běh podpůrčí doby se staví po dobu poskytování zdravotnických služeb 

ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče. Tato úprava platí i v případě, že 

během téhož případu potřeby ošetřování dojde k opakovanému přijetí k lůžkové péči. 

Pokud zaměstnanci vznikne potřeba ošetřování dítěte mladšího 10 let v době 

čerpání jeho dovolené, dovolená se mu z tohoto titulu přeruší. To neplatí, pokud 

zaměstnavatel určil čerpání dovolené na dobu ošetřování člena rodiny na žádost 

zaměstnance. 

Ošetřovné se zaměstnanci nevyplácí po dobu, po kterou mělo trvat pracovní 

volno bez náhrady příjmu, pokud potřeba ošetřování vznikla nejdříve dnem, který 

následuje po dni nástupu na takové volno. Dále se ošetřovné nevyplácí na dny 

pracovního klidu, pokud zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň 

za jeden kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem, v němž potřeba 

ošetřování trvala. 

Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího 

základu. 

 

6.2.5. Společná ustanovení o dávkách nemocenského pojištění 

Společná ustanovení o dávkách aplikovatelná na každou z dávek 

nemocenského pojištění upravuje PojNem v §§ 45–52. Tato právní úprava v prvé 

řadě vymezuje rozdíl mezi nárokem na dávku a nárokem na výplatu dávky, jak je 

definováno výše, v podkapitole 6.2. Tato ustanovení upravují rovněž možnost vzdání 

se nároku na výplatu dávky, souběh nároků na výplatu dávky, přechod nároku na 

dávky a jejich výplatu a změna nároku na dávky a jejich výplatu. 

Možnost vzdání se nároku na výplatu dávky upravuje ustanovení § 47 

PojNem, podle kterého se může pojištěnec na základě písemného prohlášení 

podaného plátci dávky vzdát nároku na výplatu nemocenského, peněžité pomoci 

v mateřství a ošetřovného. Pojištěnka, která dítě porodila, se může vzdát nároku na 

výplatu peněžité pomoci v mateřství nejdříve po uplynutí 14 týdnů podpůrčí doby, ne 

však dříve než uplyne 6 týdnů ode dne porodu. Vzdáním se nároku zaniká nárok na 

výplatu dávky až do konce podpůrčí doby. Nelze se tedy vzdát nároku jen na určitou 

dobu (např. na dobu jednoho měsíce). 
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V ustanovení § 48 PojNem je upraven souběh nároků na výplatu více dávek, 

a to jak v případě jednoho pojištění, tak v případě více pojištění. Z hlediska tématu 

práce je podstatné zejména ustanovení upravující vznik nároku na výplatu více dávek 

z jednoho pojištění, podle kterého se vyplácí vždy jen jedna dávka, přičemž má vždy 

přednost nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, s výjimkou případu přerušení 

výplaty peněžité pomoci v mateřství z důvodu, že pojištěnec nemůže nebo nesmí 

o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byl uznán dočasně 

práce neschopným, a dítě bylo z toho důvodu v péči jiné osoby. Dále v případě 

souběhu více pojištění, kdy vzniká nárok na výplatu různých dávek, zůstává 

zachován nárok na výplatu všech dávek, avšak dochází o omezování výše dávek 

stanovenou maximální hranicí.
225

 Peněžitá pomoc v mateřství se však nesnižuje 

nikdy, a to ani, kdyby tuto maximální hranici překračovala. 

Dávky nemocenského pojištění nepodléhají zdanění a jsou hrazeny ze 

státního rozpočtu. 

 

6.3. Důchodové pojištění 

Cílem důchodového pojištění je zabezpečit pojištěné osoby ve stáří, pro 

případ invalidity, úmrtí manžela či úmrtí rodiče (osvojitele) nezaopatřeného dítěte. 

Nastane-li zákonem vymezená sociální situace a pojištěnec splní další zákonné 

podmínky, vznikne mu nárok na dávku důchodového pojištění, označenou jako 

důchod. Důchodem lze označit dlouhodobě poskytovanou dávku v sociálním 

systému jako opakující se peněžité plnění sloužící k částečnému odstranění důsledků 

sociální situace vymezené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále 

jen „PojD“).
226

 Důchodového pojištění se v současné době účastní prakticky všechny 

ekonomicky aktivní osoby, a to buď povinně, spadají-li do skupiny osob vymezené 

v PojD
227

 nebo dobrovolně
228

. Důchody lze obecně dělit na přímé a pozůstalostní. 

                                                 
225

 Tato maximální hranice je stanovena výší nemocenského vypočteného z denního vyměřovacího 

základu ve výši třetí redukční hranice. Je-li úhrn dávek vyšší, snižuje se nejdříve ošetřovné a poté 

nemocenské tak, aby úhrn dávek tuto výši nemocenského nepřesáhl.  
226

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 145 (autor kapitoly Vladimír Voříšek). 
227

 Tyto osoby jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 5 ZDP a jedná se např. o zaměstnance 

v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnance činné na základě dohody o 

pracovní činnosti či dohody o provedení práce, poslance Poslanecké sněmovny, senátory Senátu 

České republiky a další. 
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Mezi přímé patří důchod starobní a invalidní, k pozůstalostním náleží důchod 

vdovský, vdovecký a sirotčí. 

Na tomto místě rovněž doplňuji, že zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří 

čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou se stejně jako v případě zdravotního 

pojištění nemusejí starat o placení sociálního pojištění, jehož je důchodové pojištění 

součástí. Toto pojištění za ně sice neplatí stát, jako v případě zdravotního pojištění, 

nicméně období čerpání mateřské, resp. rodičovské dovolené do čtyř let věku dítěte, 

kdy trvá jejich účast na zdravotním pojištění, je v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 

PojD považováno za tzv. náhradní dobu pojištění, tj. dobu, za kterou se neodvádí 

žádné pojistné, přesto se tato doba za určitých podmínek započítává do potřebných 

let pojištění pro důchod. 

Z hlediska tématu práce je však třeba zmínit především právní úpravu zákona 

o důchodovém pojištění, týkající se rozdílného stanovení věku pro odchod do 

starobního důchodu u mužů a žen. Dle ustanovení § 32 PojD, které upravuje tzv. 

obecný důchodový věk, platí, že důchodový věk je v případě žen závislý na počtu 

vychovaných dětí, což jinými slovy znamená, že čím více dětí žena vychovala, tím 

dříve dosáhne důchodového věku, resp. jí vznikne nárok na důchod. Pro muže se 

však toto pravidlo neuplatní. Podmínka výchovy dítěte pro nárok na starobní důchod 

je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení 

zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po 

dosažení osmého roku věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena 

osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu 

pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě 

pečovat. Splněním podmínky „osobní péče o dítě“ se zabýval i Nejvyšší správní soud 

ve svém rozsudku ze dne 20. dubna 2005, sp. zn. 6 Azs 4107/2004.
229

 

                                                                                                                                          
228

 Ostatní osoby, které nejsou uvedeny v ustanovení § 5 ZDP, mohou být důchodově pojištěny 

dobrovolně. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná s účinností od 1. ledna 1996, její 

podmínkou je dosažení věku 18 let a podání přihlášky místně příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení. Osoby, které mohou být dobrovolně účastny na důchodovém pojištění, vymezuje 

ustanovení § 6 ZDP, jedná se např. o osoby vedené v evidenci jako uchazeči o zaměstnání, pokud jim 

po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nebo osoby v době 

jejich soustavné přípravy na budoucí povolání na střední či vysoké škole v ČR. V případě 

dobrovolného důchodového pojištění je však účast možná nejvýše v rozsahu 10 let. 
229

 V dané věci Nejvyšší správní soud posuzoval, zda je splněna podmínka „osobní péče o dítě“ ke 

splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod. Dle soudu tato podmínka 

splněna není, pokud soud svěřil dítě do péče otce, který za tuto péči nese odpovědnost, dítě u otce 

pobývalo a žena (matka) a dítě byly od sebe odděleny, a to i když žena (matka) dítě navštěvovala, 
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Snižování důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí pouze 

u žen a nikoli u mužů by však mohlo být posuzováno jako diskriminační a tedy 

protizákonné. Na vnitrostátní úrovni se návrhem na zrušení sporného ustanovení § 32 

PojD zabýval Ústavní soud, a to v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 53/04, ze dne 16. října 2007, 

zveřejněném pod číslem 341/2007 Sb. Navrhovatel se domáhal zrušení předmětného 

ustanovení pro jeho rozpor s ústavním pořádkem, konkrétně s čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 

30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhovatel dovodil, že napadené 

ustanovení je natolik kogentní, že neumožňuje diskriminaci mužů samostatně 

vychovávajících děti překlenout ani ústavně konformním výkladem. Ustavní soud 

však návrh na zrušení ustanovení § 32 PojD zamítnul, když v nálezu konstatoval, že 

nesdílí názor, že napadené ustanovení je v rozporu s uvedenými články Listiny a že 

zrušením § 32 PojD by byla nastolena rovnost obou pohlaví ve vztahu k právu na 

přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří. Došlo-li by podle Ústavního soudu ke 

zrušení napadeného ustanovení, bylo by odebráno jisté zvýhodnění ženám – matkám, 

aniž by v rámci „zrovnoprávnění“ nabyli muži – otcové stejné výhody jako mají ženy 

– matky. Ústavní soud v nálezu dále konstatoval, že v daném případě nenastal rozpor 

mezi pozitivním zákonem a spravedlností a uzavřel, že neshledal ani projev libovůle 

zákonodárce při přijetí platného znění ustanovení § 32 PojD. Proto Ústavní soud 

dospěl k názoru, že by zrušením napadeného ustanovení vybočil z principu 

minimalizace zásahu, neboť řešení nerovného postavení mužů a žen v rámci 

důchodového pojištění nelze nalézt bez komplexní a moudře načasované úpravy 

systému celého důchodového pojištění, při nalezení sociálně únosných a ekonomicky 

přijatelných hledisek, která je třeba stanovit spíše v rámci celkové reformy 

důchodového systému. Jako obiter dictum je nutno dodat, že případné odstraňování 

nerovností mužů a žen v oblasti důchodového pojištění by mělo plně odrážet vývoj 

sociálních poměrů ve společnosti. 

Názor Ústavního soudu, že zrušení odstupňování důchodového věku dle 

počtu vychovaných dětí pouze pro ženy by znamenalo pouze odstranění výhody pro 

ženy, aniž by muži nabyli jiných výhod, označuje za problematický například doc. 

                                                                                                                                          
projevovala o něho zájem, přispívala na jeho výživu otci a na jeho výchově se podílela. Soud dovodil, 

že ačkoli se žena (matka) tímto svým jednáním na výchově dítěte podílela, zákon o důchodovém 

pojištění pro přiznání nároku na důchod, resp. uznání „osobní péče o dítě“ pro snížení důchodového 

věku požaduje soustavnou osobní péči o dítě alespoň po dobu deseti let; tato podmínka tedy nemohla 

být splněna, pokud bylo dítě soudem svěřeno do péče otce a bylo od matky odděleno. 
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Kristina Koldinská. K tomu dodává, že pokud srovnáme danou situaci s právem EU, 

lze konstatovat, že Směrnice Rady 79/7/EHS výslovně stanoví možnost členským 

státům vyjmout z její působnosti stanovení důchodového věku, jakož i zvýhodnění 

osob, které pečovaly o dítě. V budoucnu však nebude situace tak jednoznačná. 

Článek 9 odst. 1 písm. f) Směrnice Rady 2006/54/ES, totiž mezi příklady 

diskriminace v oblasti sociálního zabezpečení uvádí rovněž stanovení různých 

důchodových věků. Dalším argumentem pro zrušení uvedené výhody pouze pro ženy 

je skutečnost, že podobná úprava není obsažena v žádném jiném státě evropského 

prostoru. Bylo by tedy vhodné i v tomto směru přizpůsobit české důchodové 

pojištění běžné evropské praxi. Lze se tedy domnívat, že ke změně v tomto smyslu 

v dohledné době skutečně dojde. Důvodem k tomu může být i nález Ústavního soud 

z nedávné doby ve věci zrušení tzv. redukčních hranic v PojD.
230

 V tomto nálezu 

totiž Ústavní soud téměř přímo vyzval zákonodárce, aby v krátkém časovém 

horizontu provedli skutečnou reformu důchodového pojištění, přičemž zrušením 

napadeného ustanovení § 15 PojD k tomu soud zákonodárce v podstatě donutil.
231

 

K tomu doplňuji, že dle mého názoru nebude při současném rozložení politických sil 

v České republice zájem tuto jednostrannou výhodu ženám zrušit najednou, ale spíše 

postupně. Dle aktuální přílohy PojD, která stanoví věk pro odchod do důchodu 

pojištěnců narozených v období 1936 až 1977 platí, že jednotný důchodový věk pro 

muže a ženy bez ohledu na počet vychovaných dětí se uplatní až u pojištěnců 

narozených v roce 1975 a činí 66 let a 8 měsíců. Podle dnešní právní úpravy dojde 

tedy k úplnému sjednocení věku odchodu do důchodu pro muže i ženy až v roce 

2041. 

 

6.4. Státní sociální podpora 

Systém státní sociální podpory byl zaveden zákonem č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře (dále jen „ZSSP“). Státní sociální podpora je systém státních dávek 

určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jde o státem organizovanou 

sociální solidaritu mezi rodinami bezdětnými a rodinami s dětmi, mezi rodinami 
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 Jedná se o nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07, body 96 a 97.  
231

 K tomu blíže KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami 

v sociálněprávních souvislostech. Praha: C.H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-343-1, str. 170–172.  
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s vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy. Dávky státní sociální podpory lze 

rozdělit podle toho, zda jsou či nejsou závislé na výši příjmu v rodině. U dávek 

poskytovaných v závislosti na výši příjmu v rodině je základním kritériem pro jejich 

přiznání příjmová situace v rodině. V právní úpravě těchto dávek je uplatněn princip 

adresného poskytování, bývají také nazývány jako dávky testované. V současné době 

se jedná o tyto dávky: (1) přídavek na dítě, (2) příspěvek na bydlení a (3) porodné. 

Ostatní dávky jsou poskytovány nezávisle na výši příjmu v rodině. Bývají 

označovány jako dávky netestované a jsou to (1) rodičovský příspěvek a (2) 

pohřebné. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní charakter. Jde 

o dávky nepojistné, žadatel o dávku nemusí být pojištěncem.
232

 

 Pro vznik nároku na dávky státní sociální podpory musí být splněna řada 

podmínek stanovených zákonem. Je to především trvalý pobyt na území České 

republiky, výše příjmu v tzv. rozhodném období, pro poskytnutí některých dávek je 

rozhodující nezaopatřenost dítěte, soustavná příprava dítěte na budoucí povolání atd. 

Nárok na dávky státní sociální podpory může vzniknout jen fyzické osobě, 

pokud tato osoba a případně i osoby s ní společně posuzované jsou na území České 

republiky hlášeny k trvalému pobytu. Nová podmínka, která se vyžaduje u osob 

oprávněných a osob s nimi společně posuzovaných, je kromě trvalého pobytu 

v případech stanovených zákonem i podmínka bydliště na území České 

republiky.
233

,
234

 

Pro posouzení nároku na dávku poskytovanou v závislosti na příjmu se 

příjmy započítávají v tzv. rozhodném období. Rozhodným obdobím, za které se 

zjišťuje rozhodný příjem, je u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející 

kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září 

následujícího kalendářního roku, v němž je před počátkem uvedeného období třeba 

prokázat rozhodný příjem. U příspěvku na bydlení a porodného je rozhodným 

obdobím období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na 

které se nárok na dávky uplatňuje. Okruh příjmů započitatelných do rozhodného 

příjmu vymezuje ZSSP taxativně a jedná se příjmy ze závislé činnosti a funkční 
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 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-

5, str. 181 – 182 (autorka kapitoly Věra Štangová). 
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 Pojem bydliště na území České republiky pro účely dávek státní sociální podpory vymezuje 

ustanovení § 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
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 Tamtéž, str. 184 (autorka kapitoly Věra Štangová). 
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požitky, příjmy z pronájmu a ostatní vyjmenované příjmy. Rozhodný příjem pro 

vznik nároku na dávky státní sociální podpory se nezjišťuje pouze u oprávněné 

osoby, ale i u osob s touto osobou společně posuzovaných. ZSSP tyto osoby nazývá 

rodinou a výše příjmů, popř. i další podmínky se pak zjišťují v takové rodině. Rodinu 

v zásadě tvoří nezaopatřené děti a jejich rodiče, popř. osoby, které rodiče nahrazují. 

Žije-li oprávněná osoba sama, považuje se za rodinu sama tato osoba. Rozhodný 

příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné 

období. Jsou-li rodiče dítěte rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná 

s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije. Bylo-li 

uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů 

podle zvláštního právního předpisu, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem 

rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče 

změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.
235

 

Za nezaopatřené dítě se vždy považuje dítě do skončení povinné školní 

docházky. Poté nejdéle do věku 26 let za podmínek stanovených ZSSP, tj. jestliže (1) 

se soustavně připravuje na budoucí povolání,
236

 (2) se nemůže soustavně připravovat 

na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti pro nemoc nebo úraz a (3) 

je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. Za nezaopatřené se považuje i dítě do 18. roku věku, 

pokud je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nemá nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené nelze 

považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění 

pro invaliditu třetího stupně. 

Z hlediska tématu práce bude v následujících podkapitolách rozebíráno 

porodné a rodičovský příspěvek. 

 

6.4.1. Porodné 

Porodné je jednorázová obligatorní peněžitá dávka závislá na výši příjmu 

v rodině, jejímž účelem je přispět rodině s nízkými příjmy na náklady související 

s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů 
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 Tamtéž, str. 185–186 (autorka kapitoly Věra Štangová). 
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 Pojem soustavná příprava na budoucí povolání je podrobně vymezen v ustanovení § 12 – 15 SSP.  
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v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší 

než 2,4násobek životního minima
237

 rodiny. 

Nárok na porodné má žena, která porodila své první živé dítě a žena, které se 

současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě či děti, pokud 

rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny 

a koeficientu 2,4. Tento nárok vzniká dnem porodu. ZSSP předpokládá, že nárok na 

porodné mohou uplatnit i další osoby, a to především otec dítěte, pokud žena, která 

dítě porodila, zemřela, a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Dále může 

nárok na porodné uplatnit osoba, která převzala dítě do jednoho roku věku do péče 

nahrazující péči rodičů za předpokladu, že před převzetím dítěte do této péče vznikl 

nárok na porodné matce nebo otci dítěte. 

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů lze 

rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny spadají případy, kdy osoba převezme dítě 

do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, přičemž jde 

o osobu, která dosud neporodila dítě ani nepřevzala jiné dítě do své péče – nárok na 

porodné jí tedy zatím nikdy nevznikl. Druhou skupinu tvoří případy, kdy osoba 

převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dvě nebo více současně narozených 

dětí, které pro ženu, jež děti porodila, byly prvními živě narozenými dětmi. V rodině, 

která dítě převzala, musí být splněna podmínka, že rozhodný příjem v rodině 

nepřesáhne součin životního minima a koeficientu 2,4.
238

 Za dítě převzaté do trvalé 

péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené a dítě, jež bylo převzato do 

této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. V případě svěření dítěte do 

trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům, náleží porodné jen jednomu z manželů 

určenému na základě jejich dohody. Nedohodnou-li se manželé, určí orgán, který 

o porodném rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná. 

Nárok na porodné, jako jednorázovou dávku státní sociální podpory – pokud 

nebyl uplatněn – zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy nastala právní 

skutečnost zakládající nárok na dávku, tj. narození dítěte. 
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 Pojem životní minimum vymezuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu jako 

minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
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zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-473-5, str. 187 – 188 (autorka kapitoly Věra 

Štangová). 
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Výše porodného je stanovena pevnou částkou, která aktuálně činí 13 000 Kč 

na první živě narozené dítě. V případě vícečetného porodu činí tato částka 19 500 

Kč. 

V září 2014 byl přijat zákon č. 253/2014 Sb., kterým se s účinností od 1. 

ledna 2015 mění ZSSP, a to zejména právní úprava porodného. Nově bude mít nárok 

na porodné i žena, která porodila své druhé dítě. Stejný nárok jako žena, která 

porodila své druhé dítě, budou mít i ostatní osoby, které jsou podle současné právní 

úpravy oprávněny nárok na porodné uplatnit, tj. otec dítěte a osoba, která převzala 

dítě do jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů. Dále dojde ke zvýšení 

koeficientu pro stanovení nároku na porodné z 2,4 na 2,7, což znamená, že nárok na 

porodné vznikne více rodinám. Výše porodného za první dítě zůstane na částce 13 

000 Kč, výše porodného na druhé dítě bude činit 10 000 Kč. Přestože tato novela ruší 

vyplácení porodného ve výši 19 500 Kč v případě vícečetného porodu, lze výkladem 

novelizovaných ustanovení dovodit, že pokud se ženě při prvním porodu narodí 

dvojčata a splní podmínky nároku na porodné, bude částka porodného dosahovat 

výše 23 000 Kč, tj. 13 000 Kč za první a 10 000 Kč za druhé dítě. V případě narození 

více než dvou dětí při prvním porodu se částka dále nezvyšuje. Pokud se však ženě, 

která splní podmínky nároku na porodné, narodí více dětí až při druhém porodu, 

bude částka porodného dosahovat pouze 10 000 Kč jako v případě narození jediného 

druhého dítěte. 

 

6.4.2. Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je peněžitá opakující se obligatorní dávka státní 

sociální podpory, jejímž účelem je zlepšit podmínky rodin pečujících o malé děti. 

Jedná se o dávku nezávislou na výši příjmu rodiny, poskytovanou nezávisle na 

předchozí výdělečné činnosti. Stát se jím podílí na nákladech potřebných k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb rodiče v době, kdy osobně celodenně 

pečuje o malé dítě od čtyř let věku.
239

 Tento příspěvek je zřejmě nejdůležitější a také 

nejvíce využívanou dávkou státní sociální podpory pro rodiče pečující o děti. 

Poslední novelou, která významně změnila výši i podmínky čerpání rodičovského 
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příspěvku byl zákon č. 366/2011 Sb., účinný od 1. ledna 2012. Tento zákon změnil 

podmínky pro volbu jednotlivých možností čerpání rodičovského příspěvku 

a zároveň zmírnil podmínky, které musí rodič splnit, aby si mohl při současném 

pobírání rodičovského příspěvku dále přivydělat. 

 

6.4.2.1. Podmínky nároku na rodičovský příspěvek 

Na rodičovský příspěvek má dle ustanovení § 30 ZSSP nárok rodič, který po 

celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší 

v rodině, nejdéle do čtyř let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na 

rodičovském příspěvku vyplacena celková částka 220 000 Kč. Rodiče si mohou 

zvolit, jak dlouho jej budou pobírat, a na základě takového rozhodnutí se upraví 

měsíční výše rodičovského příspěvku. Možnosti volby výše rodičovského příspěvku 

jsou v zásadě dvě, pokud rodiče nesplňují podmínky ani jedné z nich, stanoví se výše 

rodičovského příspěvku podle možnosti třetí. 

První je možnost, při které si rodič může volit výši rodičovského příspěvku, 

jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího 

dítěte v rodině 70% třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce 

převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně s tím, že zvolená výše 

rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % denního vyměřovacího základu. 

V případě, že u každého z rodičů lze ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací 

základ stanovit, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho 

vyměřovacího základu, který je vyšší. 

Druhou je možnost, kdy si rodič může zvolit výši rodičovského příspěvku 7 

600 Kč měsíčně, jestliže (1) lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu 

narození nejmladšího dítěte 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základě 

v částce nepřevyšující 7 600 Kč, nebo (2) ke dni narození nejmladšího dítěte, které 

zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nelze stanovit denní vyměřovací základ 

pouze proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu 

péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou 

pomoc mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká 

bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě. I zde platí 

pravidlo jako u předchozí možnosti, že pokud je možno u každého z rodičů stanovit 
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ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše 

rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší.  

Možnost třetí upravuje situaci, kdy nelze žádnému z rodičů v rodině stanovit 

k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ podle výše 

uvedených podmínek. Poté náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do 

konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte a od 10. měsíce věku ve výši 3 800 Kč 

měsíčně do 4 let věku dítěte. 

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který 

uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volba výše rodičovského příspěvku se 

provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské 

pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje, tj. krajská pobočka 

podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Tuto volbu lze měnit jednou za 

kalendářní čtvrtletí. 

Nárok na rodičovský příspěvek, jako opakující se dávku státní sociální 

podpory, nezaniká uplynutím času, avšak zaniká nárok na výplatu dávky nebo její 

části, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží. 

Ustanovení § 30a ZSSP upravuje případ, kdy se nejmladším dítětem v rodině 

stane jiné dítě. V takovém případě nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu 

péče o nejmladší dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce 

předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem 

v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a to i v případě, že 

nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku 220 000 Kč. Zanikl-li 

nárok na rodičovský příspěvek proto, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné 

dítě, náleží rodičovský příspěvek v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve 

výši, která náleží z důvodu péče o dítě, které se stalo nejmladším dítětem v rodině. 

Pro účely poskytování rodičovského příspěvku se pod pojmem rodič rozumí 

též jiná osoba než matka a otec dítěte, pokud převzala dítě do trvalé péče nahrazující 

péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě 

osvojené, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 

dítě, jehož rodič zemřel, nebo dítě manžela. Pokud je rodičem dítěte zakládajícího 

nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze jí přiznat rodičovský příspěvek 

jen, jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě 
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u nezletilého rodiče. Rodičovský příspěvek může být přiznán kterémukoli z rodičů. 

Při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek náleží dávka jen 

jednomu, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Pokud se rodiče 

nedohodnou, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku 

rozhoduje, kterému z rodičů se příspěvek přizná. Jde o nárok rodiče. Pro nárok na 

rodičovský příspěvek musí být u oprávněné osoby i u dítěte zakládajícího nárok na 

tento příspěvek splněna podmínka trvalého pobytu a bydliště na území české 

republiky.
240

 

Jak je výše uvedeno, nárok na rodičovský příspěvek vzniká, pokud péče 

o dítě zakládající nárok na dávku trvá po celý kalendářní měsíc. Ustanovení § 30b 

odst. 1 ZSSP stanoví výjimky, kdy péče rodiče o dítě netrvala celý kalendářní měsíc, 

a přesto se podmínka péče o dítě po celý kalendářní měsíc považuje za splněnou. Jde 

o kalendářní měsíc, v němž (1) se dítě narodilo, (2) měl rodič po část měsíce z dávek 

nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc 

nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, (3) převzala osoba dítě do 

péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, (4) dítě 

dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek, (5) dítě nebo rodič 

zemřeli, a (6) rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do převzetí svěřeno do 

péče jiné osoby nebo ústavu (zařízení) na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 

nebo bylo v péči poskytovatele zdravotních služeb déle než 3 kalendářní měsíce. Dle 

ustanovení § 30b odst. 2 ZSSP platí, že je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek 

nebo dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů ve 

zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata 

rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce trvání této skutečnosti, 

s výjimkou případu, kdy rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve 

zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje. Podle 

odstavce 3 tohoto ustanovení ZSSP rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže 

v kalendářním měsíci má jeden z rodičů nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo 

nemocenské poskytované v souvislosti s porodem a tyto dávky nemocenského 

pojištění jsou vyšší než rodičovský příspěvek. V opačném případě náleží rodičovský 

příspěvek ve výši rozdílu mezi ním a těmito dávkami. 
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 Tamtéž, str. 193 (autorka kapitoly Věra Štangová). 
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6.4.2.2. Možnosti přivýdělku při čerpání rodičovského příspěvku 

Na rozdíl od doby, kdy je čerpána peněžitá pomoc v mateřství, není v době 

čerpání rodičovského příspěvku možnost ani výše přivýdělku nijak omezena. Rodič 

tak může dostávat rodičovský příspěvek a zároveň se vrátit do původního 

zaměstnání, najít si zaměstnání nové nebo začít podnikat. Podmínkou však je, aby 

zajistil řádnou, celodenní a osobní péči o dítě. 

Řádnou, celodenní a osobní péči o dítě lze vykládat tak, že jde o péči o dítě 

v rodině obvyklou, kterou takové dítě vyžaduje a která dostatečně zajišťuje jeho 

psychický a fyzický vývoj. Z toho důvodu také ZSSP stanoví určitá omezení, týkající 

se návštěvy dítěte v jeslích, mateřské škole nebo v jiném zařízení. Pro nárok na 

rodičovský příspěvek se tato podmínka zkoumá pouze u nejmladšího dítěte v rodině, 

které zakládá nárok na tuto dávku.
241

,
242

 

Dle ustanovení § 31, odst. 3 ZSSP je podmínka osobní celodenní péče 

splněna a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy (1) dítě, které nedosáhlo 2 

let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti 

v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, (2) dítě pravidelně 

navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu 

zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, 

sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu 

nepřevyšujícím 4 hodiny denně, (3) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje 

jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku 

v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, (4) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu 

nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 

hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci 

                                                 
241

 Tamtéž, str. 194 (autorka kapitoly Věra Štangová). 
242

 K tomu rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2007, sp. zn. 1 Cad 98/2006, podle 

jehož právní věty platí, že rodič pečující o dvě nezletilé děti do čtyř let věku splňuje podmínku osobní, 

celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 ZSSP i tehdy, pokud 

jedno z dětí navštěvuje jesle, mateřskou školku či jiné obdobné zařízení v rozsahu větším než 

uvedeném v § 30 odst. 3 písm. a) ZSSP. V posuzované věci se jednalo o dvojčata, která se v docházce 

v rozsahu daném tehdejší právní úpravou ZSSP pravidelně střídala tak, aby nepřekročila stanovenou 

maximální měsíční dobu – 5 dní. Městský soud dovodil, že podmínku stanovenou v § 30 odst. 3 písm. 

a) ZSSP je třeba posuzovat ve vztahu k oběma dětem, nikoliv pouze k dítěti, na které byl v žádosti 

nárok o rodičovský příspěvek uplatněn. 
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jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle 

zákona o sociálních službách, nebo (5) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, 

nejde-li o případy uvedené pod bodem (1), v době, kdy je výdělečně činný nebo je 

žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, s výjimkou 

studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil. U dětí starších 2 let 

se docházka do uvedených zařízení nesleduje.
243

 

 

6.4.3. Společná ustanovení o dávkách státní sociální podpory 

Shodně se zákonem o nemocenském pojištění i zákon o státní sociální 

podpoře rozlišuje pojem nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. Nárok na dávku 

vzniká dle ustanovení § 49 odst. 1 ZSSP dnem splnění všech podmínek stanovených 

tímto zákonem. Dle odst. 2 tohoto ustanovení vzniká nárok na výplatu dávky 

splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a na její 

výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky. 

Podmínkou nároku na výplatu dávky je dále dle ustanovení § 50 ZSSP také 

písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob s tím, aby 

státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily orgánům státní sociální 

podpory, pokud o dávce rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují výši příjmů těchto 

osob, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav, údaje 

o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti, a to 

v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. 

Výplatu dávky provádějí úřady státní sociální podpory, jimiž jsou dle místa 

trvalého pobytu oprávněné osoby úřady práce a v Praze úřady městských částí. 

V řízení o dávce státní sociální podpory se postupuje podle ustanovení § 66 a násl. 

ZSSP a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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 Ve srovnání s předchozí právní úpravou platnou do 31. prosince 2011 již není stanoven limit pro 

návštěvu předškolního zařízení dětmi od 2 let. Tento limit činil maximálně 4 hodiny denně a 5 dní 

v měsíci. 
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7. Závěr 

Cílem mé práce byla snaha o podrobné zpracování postavení těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé děti v pracovním 

právu a v právu sociálního zabezpečení, a to včetně vývoje dané právní úpravy. 

Rovněž jsem se snažila uvést přehled mezinárodních dokumentů a práva Evropské 

unie, které obsahují úpravu dle tématu práce. V závěru práce mohu konstatovat, že 

zkoumaná česká vnitrostátní právní úprava je v souladu s mezinárodním i evropským 

právem. 

Úprava zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců, a to zejména 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé děti je 

v právním řádu nezastupitelná a hojně využívaná, stejně jako další ustanovení 

zákoníku práce upravující postavení této skupiny zaměstnanců. 

Přesto však lze o některých institutech pracovního práva vést debatu, ať už by se 

týkala jejich aplikovatelnosti či vynutitelnosti. Dle mého názoru se jedná zejména 

o institut zákazu některých prací, zákazu práce přesčas či převedení na jinou práci. 

V českém právním řádu byl z důvodu nesouladu s evropským právem zrušen 

zákaz zaměstnávání žen prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů 

a štol. Tento zákaz se vztahoval na všechny ženy bez ohledu na to, zda byly těhotné, 

případně zda pečovaly o malé děti. Ačkoli je tato možnost v současné době ženami 

využívána pouze minimálně, není možné, aby zaměstnavatelé zaměstnávali ženy 

ucházející se o tuto práci bez rizika právních sankcí, protože ke zrušení daného 

zákazu došlo bez dalších změn limitů stanovených při zaměstnávání žen, a to 

zejména limitů přenášení břemen či limitních hodnot energetického výdeje při práci. 

Navíc dodržování těchto limitů lze při práci žen v podzemí obtížně dodržovat či 

kontrolovat. Bez další úpravy těchto limitů nebude daná možnost pro ženy 

a zaměstnavatele zcela využitelná. 

Práce přesčas je v současné době zákoníkem práce zakázána všem těhotným 

zaměstnankyním a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě mladší než 1 rok 

mohou vykonávat práci přesčas jen po dohodě se zaměstnavatelem. Dané ochranné 

ustanovení je však možné porušit zejména v případech, kdy mají dané skupiny 

zaměstnanců nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu či pracují v kontu pracovní 
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doby. Zda tito zaměstnanci pracovali přesčas lze zpravidla zjistit, až na konci 

vyrovnávacího období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Sankce 

za porušení zákazu zaměstnávání této skupiny zaměstnanců prací přesčas 

zaměstnavatelem mohou dosáhnout až dva milióny korun českých. Nelze tedy než 

doporučit, aby těhotné zaměstnankyně své těhotenství oznamovaly zaměstnavateli co 

nejdříve tak, aby v průběhu vyrovnávacího období docházelo u těchto zaměstnankyň 

k častější kontrole účtu pracovní doby nebo aby mohly požádat o příslušnou úpravu 

pracovní doby. Lze však shrnout, že ponechání stávající právní úpravy práce přesčas 

u těhotných zaměstnankyň je zcela žádoucí, neboť případné ponechání rozhodnutí 

o výkonu práce přesčas na dohodě mezi zaměstnavatelem a těhotnou zaměstnankyní 

by v krajním případě mohlo vést až k nátlaku zaměstnavatele na uzavření takové 

dohody. 

Zákoník práce dále zaměstnavateli stanoví povinnost převést těhotnou 

zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí nebo zaměstnankyni-matku do konce 

devátého měsíce po porodu na jinou práci v případě, pokud koná práci, která je těmto 

zaměstnankyním zakázána, nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její 

těhotenství nebo mateřství. V takovém případě je zaměstnavatel povinen tyto 

zaměstnankyně převést dočasně na jinou, pro ně vhodnou práci, při níž mohou 

dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Pokud zaměstnavatel takovou 

práci nemá nebo zaměstnance na jinou práci nepřevede, zakládá to překážku v práci 

na straně zaměstnavatele a těmto zaměstnancům vznikne nárok na náhradu mzdy ve 

výši průměrného výdělku. Dle mého názoru je dané ustanovení příliš rigidní, když 

bez dalšího stanoví takovou povinnost všem zaměstnavatelům bez ohledu na počet 

jejich zaměstnanců či předmět jejich činnosti. Daná povinnosti bude jen velice 

obtížně splnitelná zaměstnavatelem s malým počtem zaměstnanců nebo 

s jednostranným předmětem činnosti, který by nadto mohl být daným skupinám 

zaměstnankyň zakázán, nebo lékařem posouzen jako ohrožující jejich těhotenství či 

mateřství. Domnívám se, že danou právní úpravu by bylo vhodné doplnit dalšími 

podmínkami převedení na jinou práci, případně stanovit odlišné podmínky převedení 

podle velikosti konkrétního zaměstnavatele či eventuelně omezit maximální hranici 

náhrady mzdy.  
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Rovněž v oblasti práva sociálního zabezpečení z hlediska tématu práce existují 

právní instituty, které jsou diskutabilní. Dle mého názoru se jedná zejména o otázku 

rozdílného stanovení důchodového věku pro muže a ženy a dále právní úpravu dávek 

porodného a rodičovského příspěvku. 

Právní úprava stanovení důchodového věku v České republice, který je u žen 

závislý na počtu vychovaných dětí, je v evropském prostoru zcela ojedinělá. Jedinou 

výjimkou je Slovensko, kde se však důchodový věk pro muže i ženy bude 

sjednocovat již v roce 2015. V České republice je sjednocení důchodového věku 

plánováno jen zcela pozvolna, přičemž k úplnému sjednocení by mělo dojít až v roce 

2041. Domnívám se, že současná konstrukce stanovení důchodového věku je vůči 

mužům diskriminační, a to zejména vůči mužům, kteří stejně jako ženy vychovávali 

dítě či děti. Za diskriminační považuje stanovení rozdílných důchodových věků 

i evropské právo, a to zejména směrnice č. 2006/54/ES v článku 9 odst. 1 písm. f).
244

 

Směrnice ukládala členským státům uvést své vnitrostátní právní předpisy do 

souladu s požadavky směrnice do 15. srpna 2008. Pokud tedy nebude urychleně 

provedena náležitá úprava sporného ustanovení zákona o důchodovém pojištění, 

mohla by evropská Komise v krajním případě zahájit s Českou republikou řízení 

o porušení povinnosti vyplývající z unijního práva, eventuelně by Česká republika 

mohla čelit žalobám svých občanů, kteří se budou předmětným ustanovením cítit 

diskriminováni z důvodu pohlaví. 

Porodné bude s účinností od 1. ledna 2015 nově poskytováno i na druhé dítě. 

Zároveň se díky úpravě výše koeficientu pro vznik nároku na porodné rozšíří okruh 

osob, kterým na tuto dávku vznikne nárok. Výši porodného na první dítě pokládám 

za dostatečnou, avšak v případě, že se ženě při druhém porodu narodí více než jedno 

dítě, zvyšují se celkové náklady a další zátěž v rodině. V tomto případě by dle mého 

názoru měla být samostatně upravena rovněž částka v případě narození více než 

dvou dětí při jednom porodu, bez ohledu na to, zda by se jednalo o porod první či 

další. Vzhledem k četnosti vícedětných porodů v České republice se nedomnívám, že 

by takové výdaje státního rozpočtu v budoucnu významně narostly. Naopak pro 

                                                 
244

 Dle ustanovení článku 9 odst. 1 písm. f) směrnice č. 2006/54/ES platí, že ustanovení, která 

odporují zásadě rovného zacházení, zahrnují ustanovení založená přímo nebo nepřímo na pohlaví pro 

stanovení rozdílných důchodových věků.  



138 

rodiny, ve kterých by se vícerčata narodila, by tato dávka znamenala významné 

přilepšení jejich rozpočtu. 

S termínem rodičovského příspěvku se setkáváme poprvé až po roce 1990, kdy 

nahradil termín mateřský příspěvek. Od té doby byly podmínky jeho čerpání stejně 

jako jeho výše několikrát měněny. Významné změny přinesla zejména novela zákona 

o státní sociální podpoře provedená zákonem č. 366/2011 Sb., která s účinností od 

1. ledna 2012 změnila jeho výši a dosavadní podmínky čerpání. Nově má rodič 

k dispozici částku ve výši 220 000 Kč, kterou si může v průběhu péče o dítě 

vyčerpat. Výši příspěvku si rodič zvolí sám, nesmí být však vyšší než jeho předchozí 

peněžitá pomoc v mateřství. Tuto výši je rodič oprávněn jednou za 3 měsíce upravit 

podle svých potřeb. Výplata rodičovského příspěvku je ukončena buď jeho 

vyčerpáním, nebo dovršením 4 let věku dítěte. Novela tak umožňuje rodičům pružně 

volit délku pobírání příspěvku podle aktuální sociální situace rodiny. Zcela pozitivní 

je rovněž uvolnění podmínek pro umisťování dětí do předškolních zařízení. Do 2 let 

dítěte je stanoven limit 46 hodin měsíčně, od 2 let je tato doba neomezená. Na 

druhou stranu novela bohužel vypustila oprávnění rodiče zdravotně postiženého 

dítěte čerpat rodičovský příspěvek v prodloužené výměře až do 7 let věku dítěte. 

Cílem novely bylo zesílení dosavadní možnosti volby rodičovského příspěvku 

a zvýšení flexibility v rozhodnutí rodičů. Avšak ne všichni rodiče mají stejnou 

možnost volby, protože možnost zvolit rodičovský příspěvek v nejvyšší částce, mají 

jen ti, jejichž předchozí příjem dosahuje určité zákonem stanovené výše (přibližně 17 

000 Kč). S tím rovněž souvisí stěžejní problém, kterým se nezabývala ani dřívější 

novela zákona o státní sociální podpoře, která zavedla tzv. třírychlostní model 

čerpání rodičovského příspěvku, a to je návaznost (zejména) kratší délky pobírání 

rodičovského příspěvku na dostupnost předškolních zařízení, kam lze umisťovat děti 

od 2 let věku. Předškolní zařízení péče o děti do 2 let věku typu jesle v České 

republice prakticky vymizela a umístění dítěte od 3 let věku do mateřské školky je 

zejména v některých oblastech velice obtížné. Z toho důvodu pobírá většina rodičů 

rodičovský příspěvek až do 3, případně do 4 let věku dítěte, což nemusí být 

způsobeno pouze tím, že skutečně chtějí takto dlouho zůstávat doma, jen jim reálné 

podmínky neumožňují jinou volbu. 
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Tuto situaci by mohl zlepšit nový zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině, který s účinností od 29. listopadu 2014 zavedl nový typ 

předškolního zařízení, tzv. dětskou skupinu. Dětská skupina by měla být pro rodiče 

výhodnou alternativou z hlediska své flexibility. Její zřízení není tak finančně 

nákladné a hygienicky náročné jako zřízení klasické mateřské školky. Zákon počítá 

s tím, že dětská skupina bude mít nejvýše 24 dětí, a to již od 1 roku věku. 

Předpokládá se, že poskytovatelem služeb péče o dítě v dětské skupině bude v první 

řadě zaměstnavatel rodiče případně další zákonem vymezené subjekty. Zákon dále 

stanoví poskytovatelům povinnost registrace ve zvláštní evidenci vedené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a obsahuje rovněž právní úpravu správních 

deliktů včetně sankcí v podobě pokut, za porušení ustanovení tohoto zákona 

poskytovateli péče o dítě v dětské skupině. Již v průběhu schvalování zákona 

upozorňovali někteří poslanci, senátoři a další zájmové skupiny na to, že jeho 

přijetím v navrhované podobě dojde k ohrožení existence tzv. lesních školek, které 

by nemohly splnit zejména stanovené hygienické požadavky a podat žádost 

o povinnou registraci v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Z toho důvodu 

navrhovali někteří senátoři při jeho schvalování v horní komoře Parlamentu ČR, aby 

byla povinná registrace ze zákona vypuštěna. Návrh však Poslanecká sněmovna 

nepřijala a schválila zákon v původním znění. Již 4. prosince 2014 však byla 

poslancům rozeslána novela tohoto zákona, která mimo jiné počítá se zrušením 

povinné registrace pro již existujících subjekty, jejichž činnost naplňuje znaky péče 

o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona, tj. lesní školky. Domnívám se tedy, že 

po přijetí zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině již od 1 roku 

věku dítěte, se zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří o tyto děti na rodičovské 

dovolené pečují, a jejichž zaměstnavatel či jiný subjekt jim zřízení dětské skupiny 

umožnil, budou moci vracet do svého zaměstnání mnohem dříve než dosud. Nicméně 

i přes jistý přínos tohoto zákona se shoduji s názorem doc. Věry Štangové, která 

stejně jako já považuje dětské skupiny za pouhé provizorní řešení, neboť tyto 

skupiny nemohou zcela nahradit mateřské školky, kde jsou děti vychovávány, oproti 

dětským skupinám, v nichž jsou děti hlavně hlídány. V dětských skupinách ani děti 

vychovávat nelze, a to z důvodu jejich velkého věkového rozdílu, neboť v dětském 

věku od 1 roku do 3 let rozhoduje ve vývoji dítěte každý jednotlivý měsíc. 
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Další nesoulad, na který bych ráda upozornila, se týká rodičovského příspěvku 

z hlediska zákona o státní sociální podpoře a rodičovské dovolené dle zákoníku 

práce. Dle stávající právní úpravy lze rodičovský příspěvek za určitých podmínek 

čerpat až do 4 let věku dítěte, avšak rodičovskou dovolenou pouze do 3 let věku 

dítěte. Rozhodne-li se rodič čerpat rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte, je na 

vůli jeho zaměstnavatele, zda jeho žádosti vyhoví a poskytne mu neplacené volno. 

Z toho důvodu volí některé ženy automaticky variantu pouze tříletého pobírání 

dávky. 

Celkově se však domnívám, že až na výše uvedené příklady je právní úprava 

postavení těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé 

děti v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení vyhovující a s ohledem na 

ekonomickou sílu České republiky je i výše dávek poskytovaných těmto skupinám 

zaměstnanců dostačující. Slabým místem celého systému není dle mého názoru ani 

tak právní úprava, jako spíše ostatní překážky, které období těhotenství 

zaměstnankyně a následnou péčí o dítě bezprostředně ovlivňují. Takovými 

překážkami jsou například všeobecná neochota zaměstnavatelů zaměstnat ženy po 

skončení rodičovské dovolené, neochota zaměstnavatelů umožnit stávajícím 

zaměstnankyním vracejícím se z rodičovské dovolené práci na částečný úvazek či 

práci vykonávanou (byť i jen částečně) doma
245

, citelný nedostatek zařízení pro péči 

o děti od 1 roku do 3 let věku dítěte či nedostupnost míst v zařízeních poskytujících 

péči o předškolní děti od 3 let věku. S tím vším dále souvisí skutečnost, že 

dlouhodobá absence na pracovním trhu a nedostatečná podpora veřejné péče o děti 

zvyšuje závislost ženy na muži – živiteli rodiny. A pokud jde o dítě samotné, je 

diskutabilní nakolik je pro něho vhodná stávající situace, kdy pobývá s matkou samo 

doma do věku 3 až 4 let a pak náhle nastoupí do přeplněné mateřské školky, v níž 

pobývá i více než 8 hodin denně, protože matka je nucena nastoupit na plný pracovní 

úvazek do práce. V současném systému totiž dle mého názoru chybí zajištění období, 

kdy by si dítě na celodenní kolektivní péči zvykalo. 

                                                 
245

 Dle statistických údajů EU za rok 2013 bylo v České republice ve věkové skupině 15 – 64 let 

zaměstnáno pouze 5,8 % pracovníků na částečný úvazek. Průměr EU za rok 2013 činí 19,5 % 

pracovníků na částečný úvazek, kdy nejvyšší podíl pracovníků na částečný úvazek byl v roce 2013 

zjištěn v Nizozemsku a činil 50%, na další místo se zařadilo Německo, Rakousko či Spojené 

království. K tomu blíže: Statistika zaměstnanosti. Eurostat [online]. 2014 [cit. 2014-12-11]. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/cs 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/cs
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Nicméně vzhledem k tomu, že v roce 2015 se budu po skončení rodičovské 

dovolené do zaměstnání vracet i já, věřím, že díky nové právní úpravě či aktuální 

rozhodovací praxi soudů, které dále rozproudily diskuzi o výše uvedených tématech, 

se vztah společnosti k zaměstnaným matkám či otcům bude nadále zlepšovat. 

  



142 

Seznam použitých zkratek 

 

EHS  - Evropské hospodářské společenství 

ES  - Evropské společenství 

ESD  - Evropský soudní dvůr 

ESUO   - Evropské společenství uhlí a oceli 

EU  - Evropská unie 

EURATOM . Evropské společenství atomové energie 

MOP  - Mezinárodní organizace práce 

OSN  - Organizace spojených národů 

PojD - zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 

PojNem - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

PojVZ - zákon č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

SEU  - Smlouva o Evropské unii 

SFEU  - Smlouva o fungování Evropské unie 

ZP  - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů  

ZSSP - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Příloha 1 - Přehled pracovních podmínek těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících 

o malé děti dle ZP 
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Příloha 2 - Důchodový věk u pojištěnců narozených 

v období let 1936–1977 

Rok 

narození 

Důchodový věk činí u 

mužů 
žen s počtem vychovaných dětí 

0 1 2 3 a 4 5 a více 

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 

1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 

1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 

1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 

1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 

1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 

1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 

1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 

1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 

1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 

1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 

1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 

1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 

1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 

1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 

1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 

1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 

1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 

1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 

1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 

1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 

1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 

1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 

1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 

1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 

1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 

1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 

1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 

1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 

1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 

1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m 

1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m 

1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m 

1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63r+8m 

1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m 

1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m 

1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m 

1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m 

1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m 

1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 

1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 

1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r 
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Shrnutí / Resumé 

The purpose of my thesis is to judge the current legal regulations concerning the 

position of pregnant employees and female and male employees looking after a small 

child in labor law and in social security law. I have chosen this subject because I 

have recently become mother, at the moment on parental leave and receiving relevant 

benefits. I am convinced that proper understanding of the respective legal regulations 

and awareness of the rights and obligations resulting hereof is necessary for the 

smooth course of this life phase.   

The thesis is systematically divided into six chapters. Chapter one is focused on 

the historical evolution of women´s position in the society and the relating evolution 

of women´s emancipation process lasting into present days.  

The chapter two examines historical evolution of legal regulations concerning the 

position of pregnant women and mothers in labor law and in social security law. The 

concern is namely on women´s labor conditions as set out in the Labor Code as of 

1965 as amended. This Labor Code was replaced after forty years in effect by the 

new Labor Code effective as of 1 January 2007. The social security law evolution 

was not so integrated as labor law. Its key legislation was adopted after the World 

War II, this is namely the National Insurance Act (1948), following the Sickness 

Insurance Act (1956) valid as amended until the year of 2008. After November 1989, 

the existing legal regulations of social security law were gradually terminated and 

replaced by legal regulations corresponding with new conditions of the society.  

Chapter three and four describe women´s position in labor law and in social 

security law as adjusted in the documents of international organizations and in the 

law of the European Union. These international documents and the European Union 

law also significantly affect the national legal regulations of the Czech Republic.  

Chapter five, the key chapter, is focused on legal regulations relating to the 

position of pregnant employees and female and male employees looking after a small 

child in the Labor Code. This chapter is further divided into three subchapters, whose 

subject is regulated by the Labor Code, using different legal institutes. The first 

subchapter examines the special labor conditions of some employees, concentrating 

on prohibited types of work, re-assignment to another kind of work, business trips 
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and relocation to another place of work, breastfeeding breaks and other entitlements 

resulting, in respect of the thesis theme, from the Labor Code. The second subchapter 

is concerned with the protection of employees against notice of termination of 

employment or against its instant termination. The last subchapter describes the 

maternity and parental leave in the extent given by the Labor Code.  

Chapter six, also the key chapter, is focused on the legal regulations relating to 

the position of pregnant employees and female and male employees looking after a 

small child in the social security law. It aims namely on those social security 

regulations which the examined Labor Code´s provisions directly refer to or which 

are closely related hereto. The chapter is further divided into subchapters according 

to the particular branches of social security law. This is health insurance branch 

regulating the way of health insurance payment during the drawing of maternal, resp. 

paternal leave. Furthermore, it is sickness insurance, out of which the benefits for 

pregnant women and for other persons looking after small children are provided, 

such as maternity benefit or nursing benefit. In the following subchapter, related to 

the pension insurance, I am namely interested in the legal regulations concerning the 

different determination of pension age for men and women. The last subchapter deals 

with the benefits of state social support, such as birth allowance and parental benefit.  

The thesis is concluded by the judgement of the thesis theme´s legal regulations 

and to some institutes which are in my opinion questionable. It further contains 

several suggestions which could partly contribute to better operation of this legal 

branch.  

The thesis is supplemented with Annexes 1 and 2 and was completed as of 

December 31, 2014. 
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