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Úvod 
 

Základem společnosti je rodina, k jejímž nezastupitelným funkcím rodiny patří 

péče o děti a jejich výchova, proto společnost rodinu v této činnosti podporuje. 

V současnosti počet osob pečujících o děti stoupá, počet živě narozených dětí přesahuje 

100 000 ročně. Prostředí, v němž dítě vyrůstá, významně formuje jeho další život. Péče 

o děti však vyžaduje dostatek času, proto jsou osoby pečující o děti na trhu práce po toto 

období omezeny realizací rodičovských práv a povinností, takže nemohou vždy naplnit 

veškerá očekávání zaměstnavatelů, např. co se týká rozvržení pracovní doby.  

 

Skloubení pracovního a rodinného života je každodenní starostí osob, které se 

starají o dítě. Postavení těchto osob se proměňuje jak v důsledku vnějších vlivů (změn 

právních ekonomických a sociálních podmínek) – tak i vlivů vnitřních (změn hodnot a 

rozhodnutí každého jednotlivce či v rámci páru a rodiny). Pokud si uvědomíme, že 

současná žena touží být nejen úspěšná v zaměstnání, ale zároveň chce do svého života 

zahrnout i mateřství, pak se jedná o úkol velmi náročný. Skloubit přirozenou 

rodičovskou touhu a náročnost zaměstnání, je proces obtížný. Je zcela přirozené, že 

většina osob hledá přijatelnou rovnováhu mezi obojím. 

Problematika právního postavení osob pečujících o děti spadá jak do oblasti práva 

soukromého, tak i veřejného. Patří především do oblasti pracovního práva, popř. práva 

sociálního zabezpečení. Nemalý vliv mají i jiná právní odvětví jako rodinné právo, 

daňové právo a správní právo (např. školství).  

Práce podává jak ucelený výklad problematiky osob pečujících o děti z pohledu 

legislativy, tak i možnosti skloubení pracovního a rodinného života u těchto osob.  

Jednotlivá témata jsou podána v širších souvislostech včetně návazností a konsekvencí 

v oblasti sociálního zabezpečení, institucionální péče o děti a daňového zvýhodnění. 

Cílem práce je poskytnout komplexní výklad, který představuje příslušné právní úpravy, 

upozorňuje na jejich případná sporná místa a navrhuje řešení de lege ferenda. 

Disertační práce je rozčleněna systematicky na úvod, osm kapitol řešené právní 

problematiky a závěr. V kapitole první je pro lepší orientaci v problematice uveden 
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přehled relevantních hlavních právních předpisů, které se ke zkoumané problematice 

vztahují. V kapitole druhé je zachycen historický vývoj právní úpravy osob pečujících o 

děti. Historická zkušenost v oblasti péče o děti ovlivňuje i současný specifický přístup 

k péči o děti v České republice. Kapitola třetí je věnována pojmu „péče o dítě“ 

z pohledu legislativy. V kapitole čtvrté jsou rozebrána právní specifika jednotlivých 

subjektů, které pečují o děti. Charakter subjektů je dán biologickými zvláštnostmi, 

rodinným zázemím či náročností péče o dítě. V kapitole páté je rozebírána česká platná 

právní úprava podle jednotlivých právních institutů s ohledem na konkrétní problémy, 

které mohou vznikat při stávající právní úpravě a její aplikaci. Kapitola šestá se věnuje 

atypickým formám práce, které významným způsobem ovlivňují osobám pečujícím o 

děti přístup na trh práce. Kapitola sedmá se věnuje některým specifickým právním 

otázkám spojeným s výdělečnou činností mimo pracovněprávní vztah. Kapitola osmá 

pojednává o důležitých aspektech, které přesahují obor pracovního práva.  Bez jejich 

začlenění by tato práce nemohla být považována za komplexní pojednání o právním 

postavení osob pečujících o děti. Jedná se především o oblast jejich hmotného 

zabezpečení a daňového zvýhodnění. Zmíníme také právní úpravu předškolních 

zařízení, která mají usnadnit návrat osob pečujících o děti do zaměstnání.  Závěrečná 

kapitola shrnuje předchozí výklad, učiněná zjištění a uvádí doporučení de lege ferenda, 

která budou použitelná v praxi. 

Předkládaná práce je z oboru práva a nikoliv z oboru medicíny, psychologie či 

sociologie, ačkoliv poznatky z těchto oborů jsou pro tvorbu práva podstatné. Práce 

pouze okrajově zmiňuje některé poznatky těchto oborů.  

Vzhledem k šířce tématu a doporučovanému rozsahu práce nebylo možno se 

věnovat všem tématům do potřebné hloubky. Práce se zaměřila zejména na dva důležité 

instituty – rodičovskou dovolenou a úpravu pracovní doby. Při přípravě práce bylo 

přihlíženo i k zahraničním právním úpravám, především německé a slovenské. Získané 

poznatky jsou zmiňovány tam, kde zahraniční podněty mohou být pro českou právní 

praxi inspirativní.  

Tato práce reflektuje právní stav k 15. 5. 2017. 
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1 Prameny práva 

Základní prameny českého práva představují právní předpisy a mezinárodní 

smlouvy. Práva a povinnosti osob pečujících o děti jsou pak předmětem regulace práva 

několika právních odvětví. Sociální práva osob pečujících o děti jsou součástí ústavního 

pořádku, které rozvádějí četné zákonné a podzákonné právní předpisy.  

Podle čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 

také „Ústava“) lid je zdrojem veškeré státní moci. Vykonává ji prostřednictvím orgánů 

moci zákonodárné, výkonné a soudní. V České republice je právo vytvářeno 

prostřednictvím Parlamentu České republiky, jehož složení odpovídá výsledku soutěže 

politických stran. Tím se naplňuje čl. 1 odst. 1 Ústavy, který stanoví, že Česká republika 

je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana. Výsledky legislativního procesu mají i v oblasti péče o 

dítě odrážet vůli a potřeby voličů. 

Na tvorbu práva působí také nadstátní instituce a mezinárodní právo, včetně oblasti 

péče o děti. Projevuje se stále sílící tendencí omezovat suverénní státní moc členstvím 

v mezinárodních organizacích, přijímáním mezinárodních právních závazků, recepcí 

norem mezinárodního práva do vnitrostátního práva, členstvím v Evropské unii.
1
 

Je nepochybné, že pracovní právo České republiky je od 90. let výrazně 

ovlivňováno právem Evropské unie.
2
 Také právní postavení osob pečujících o děti 

významně ovlivnilo, v souvislosti s prosazováním rovného zacházení a zákazem 

diskriminace, právo Evropské unie, neboť bylo implementováno do zákonů a dalších 

právních předpisů v rámci tzv. acquis communautaire. 

Pramenem práva může být i kolektivní smlouva, a to ve své normativní části.  

                                                 
1
 Srov. GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 

205. 
2
 Podrobněji BĚLINA, M. Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského a českého 

práva. In BĚLINA, M. (eds.). České pracovní právo v kontextu evropského práva. Praha: Karolinum, 2008, 

s. 8. 
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1.1 Mezinárodní úmluvy  

Právo na zvláštní ochranu, péči a pomoc těhotných zaměstnankyň a osob pečujících 

o děti jsou zakotveny v mnohých mezinárodních úmluvách, kterými je Česká republika 

vázána. Na základě čl. 10 Ústavy České republiky jsou tyto mezinárodní smlouvy za 

splnění zde uvedených podmínek součástí právního řádu České republiky. 

Nejdůležitější mezinárodní smlouvy v oblasti pracovních podmínek žen jsou uzavírány 

v rámci Organizace spojených národů (dále také „OSN”), Mezinárodní organizace práce 

(dále také „MOP“) a Rady Evropy.  

V rámci OSN byla přijata 10. prosince 1948 Všeobecná deklarace lidských práv
3
, 

která není právně závazná. Důležitými navazujícími mezinárodněprávními akty jsou 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech (oba vyhlášeny pod č. 120/1976 Sb.); 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (vyhlášená pod č. 62/1987 Sb.); 

Úmluva o právech dítěte (vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.).  

Mezinárodní organizace práce je odborná organizace systému OSN. Jednou z 

činností MOP je přijímání mezinárodních úmluv (konvencí) a doporučení a jejich 

prostřednictvím působit na státy, aby zabezpečovaly zlepšení péče o pracovní a životní 

podmínky zaměstnanců. Zatímco mezinárodní úmluvy nabývají účinnosti ratifikací, 

doporučení státům neukládají povinnosti a nepodléhají ratifikaci. 

Úmluvy MOP nabývají pro jednotlivé státy závaznosti ratifikací. Stát je pak 

povinen ratifikovanou úmluvu začlenit do svého právního systému. Česká republika, 

jakožto členský stát OSN, ratifikovala řadu úmluv týkajících se pracovních podmínek 

žen. Ty se následně staly součástí našeho právního řádu, např. Úmluva č. 89, o noční 

práci žen zaměstnaných v průmyslu, revidovaná v roce 1948 (vyhlášená pod č. 17/1991 

Sb.); Úmluva č. 100, o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 

hodnoty (vyhlášená pod č. 450/1990 Sb.); Úmluva č. 111, o diskriminaci (v zaměstnání 

a povolání) z roku 1958 (vyhlášená pod č. 465/1990 Sb.); Úmluva č. 102, o minimální 

normě sociálního zabezpečení (vyhlášená pod č. 461/1991 Sb.); Úmluva č. 132, o 

                                                 
3
 Usnesení č. DE01/48 Valného shromáždění OSN o Všeobecné deklaraci lidských práv. 
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placené dovolené (vyhlášená pod č. 229/1998 Sb.); Úmluva č. 171, o noční práci 

(vyhlášená pod č. 230/1998 Sb.); Úmluva č. 183, o ochraně mateřství (v ratifikaci). 

 V rámci Rady Evropy byla přijata v roce 1950 Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod (vyhlášená pod č. 209/1992 Sb.). Pod č. 14/2000 Sb.m.s. byla 

vyhlášena Evropská sociální charta. V Evropské sociální chartě nalezneme obdobný 

výčet základních lidských práv jako je tomu v mezinárodních paktech o lidských 

právech, ovšem více doplněný a konkretizovaný. Evropský zákoník sociálního 

zabezpečení (vyhlášený pod č. 90/2001 Sb.m.s.), který pro Českou republiku vstoupil v 

platnost dne 9. 9. 2001, obsahuje seznam dávek, které by měly být poskytovány v rámci 

sociálního zabezpečení. 

 Mezinárodní právo garantuje osobám pečujícím o děti minimální standart jak 

pracovních podmínek, tak i sociálního zabezpečení, a to po dobu péče o děti.   

1.2 Evropské právo 

Právo Evropské unie je rovněž pramenem českého práva. Je tvořeno dvěma 

úrovněmi – primárním právem, které představují mezinárodní smlouvy, a dále pak 

sekundárním právem tvořeným zejména nařízeními
4
 a směrnicemi.

5
  

Základem primárního práva je Lisabonská smlouva tvořená dvěma dokumenty, a to 

Smlouvou o Evropské unii (dále také „SEU“) a Smlouvou o fungování Evropské unie 

(dále také „SFEU“). Evropská unie klade v čl. 2 SFEU velký důraz na hodnotu 

dodržování lidských práv, nepřípustnost diskriminace, solidaritu a rovnost mužů a žen.  

Součástí primárního práva je také Listina základních práv Evropské unie. Listina 

základních práv Evropské unie obsahuje v čl. 23 požadavek na zajištění rovnosti mužů a 

žen, v čl. 24 chrání práva dítěte a čl. 33 se týká rodinného a pracovního života. Podle 

zmíněného čl. 33 rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany. V zájmu 

zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu 

                                                 
4
 Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 

státech. 
5
 Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má byt dosaženo, 

přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním organům. 
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před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou 

dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte. 

Důležitou roli pro výklad práva Evropské unie zaujímají rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie. 

Právo Evropské unie zaujímá důležitou úlohu v prosazování zásady rovného 

zacházení a odměňování mezi muži a ženami ve všech členských zemích. Základem 

právní úpravy je čl. 157 SFEU. Zásada, že muži a ženy mají obdržet za stejnou práci 

stejnou odměnu, je zakotvena v evropských Smlouvách již od roku 1957. Směrnice 

vedle problematiky rovného zacházení mezi ženami a muži a zákazu diskriminace 

upravují i pracovní podmínky osob pečujících o děti a zaměstnankyň, a to v souvislosti 

s těhotenstvím, kojením a porodem.  

Jedná se zejména o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o 

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

zaměstnání a povolání (dále také „směrnice 2006/54/ES“); směrnici Rady 2000/78/ES, 

kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (dále také 

„směrnice 2000/78/ES“); směrnici Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce 

po porodu nebo kojících zaměstnankyň (dále také „směrnice 92/85EHS“); směrnici 

Rady 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské 

dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS 

a zrušuje se směrnice 96/34/ES (dále také „směrnice 2010/18/EU“) či směrnici Rady ES 

97/81/ES, která se týká rámcové dohody o práci na částečný úvazek uzavřené mezi 

organizacemi UNICE, CEEP a ETUC (dále také „směrnice 97/81/ES“). 
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1.3 Ústavní pořádek 

Listina základních práv a svobod
6
 (dále také „Listina“), která je součástí ústavního 

pořádku České republiky, obsahuje ustanovení mající přímý dopad na právní postavení 

těhotných žen a osob pečující o děti. 

Obecnou zásadou pro právní vztahy je zásada rovného zacházení bez rozdílu 

pohlaví, resp. zákaz diskriminace, která je zakotvena v čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny. To 

znamená, že muž i žena mají stejná práva, pokud jde o péči o děti. Rovná práva jim 

náleží nejen v rámci rodiny, ale i v rovném přístupu k zákonným pracovním 

podmínkám, které péči o dítě upravují. Muži a ženy mají také rovný přístup 

k zaměstnání a na stejné zacházení v pracovněprávních vztazích. Právní úpravu rovného 

zacházení a zákazu diskriminace v pracovním právu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (dále také „zákoník práce“) a zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále také „antidiskriminační 

zákon“). 

Podle čl. 26 odst. 1 Listiny v obecné rovině platí, že každý má právo na svobodnou 

volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost. To znamená, že každý má právo vstupovat na trh práce a 

v souladu s čl. 26 odst. 3 Listiny získávat prostředky pro své životní potřeby prací. 

Právní předpisy stanoví různé formy vstupu na trh práce. Jedná se např. o podnikání či 

výdělečnou činnost na základě úplatné smlouvy o výkonu funkce podle § 59 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také „zákon o 

obchodních korporacích“). Nejčastějším způsobem získávání prostředků je 

prostřednictvím základních pracovněprávních vztahů. Listina proto v čl. 28 stanoví 

právní rámec ochrany zaměstnanců. Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu 

za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. V podrobnostech Listina odkazuje na 

speciální zákon, kterým je zákoník práce. 

Těhotenství, porod a mateřství jsou v rámci sociálních práv řazeny mezi důležité 

právní skutečnosti – sociální události, při nichž žena potřebuje intenzivní pomoc 

                                                 
6
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
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společnosti. Pracovněprávní nároky žen a těhotných žen obsahuje Listina v hlavě čtvrté, 

které tvoří ústavněprávní základ právní úpravy zvláštních pracovních podmínek žen a 

těhotných žen. Podle čl. 29 odst. 1 Listiny ženy mají právo na zvýšenou ochranu zdraví 

při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Zvláštní pracovní podmínky žen jsou 

upraveny v souvislosti s obdobím po porodu a kojením. Právní předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci některými limity zohledňují fyziologické 

odlišnosti žen. V souladu se zásadou rovných příležitostí právní úprava, pokud jde o 

péči o děti, nerozlišuje mezi mužem a ženou. 

Těhotným ženám je podle čl. 32 odst. 2 Listiny zaručena zvláštní péče, ochrana v 

pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky, např. absolutní zákaz některých 

prací pro těhotné ženy podle § 238 zákoníku práce. Zvláštní péčí se chápe především 

speciální odborná lékařská péče v období těhotenství a při porodu. Tato práva mají ženy 

a těhotné ženy vůči státu, který je povinen je zajistit.
7
 Roli státu lze chápat jako garanta, 

který ústavně zaručená práva podrobněji rozvede v zákonných ustanoveních, ve kterých 

stanoví rozsah práv těhotných žen a povinností příslušných subjektů. S tím souvisí, že 

přiznaná práva mají být vymahatelná.  

Listina zaručuje práva rodičům. Podle čl. 31 odst. 1 je rodičovství a rodina pod 

ochranou zákona. Tímto zákonem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také 

„občanský zákoník“), který v § 3 odst. 2 písm. b) výslovně stanoví, že soukromé právo 

spočívá na zásadě zvláštní zákonné ochrany rodiny, rodičovství a manželství. V čl. 32 

odst. 4 Listina dále rozvádí a expresis verbis stanoví, že péče o děti a jejich výchova je 

právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Výklad subjektu „rodič“ 

se rozšiřuje i na další osoby, které pečují o dítě, a to především na základě příslušného 

rozhodnutí
8
. Právo na výchovu a péči o dítě je zároveň i povinností rodičů.

9
 Realizaci 

                                                 
7
 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. díl, Práva a svobody. 2. vyd. 

Praha: Linde, 1999, s. 244. 
8
 Např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče podle § 953 občanského 

zákoníku; rozhodnutí soudu o osvojení dítěte podle § 794 a násl. občanského zákoníku; rozhodnutí 

orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího osvojitele o dítě nejméně po dobu 

tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení podle § 823 a násl. občanského zákoníku. 
9
 Srov. § 858 občanského zákoníku: rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která 

spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní 

vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v 

určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, 

jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. 
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práv rodičů na péči o děti a jejich výchovu mají usnadnit některé pracovní podmínky. 

Nejvýznamnějšími instituty jsou mateřská a rodičovská dovolená. 

Podle čl. 32 odst. 4 Listiny rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 

Osoby pečující o děti mají zvláštní postavení v sociálním zabezpečení. Pomoc státu 

spočívá nejen v přímé podpoře osob pečujících o děti prostřednictvím dávek sociálního 

zabezpečení, ale i v dalších sociálních a daňových úlevách. Důležitými dávkami 

nahrazujícími (částečně) příjem osob pečujících o děti je peněžitá pomoc v mateřství a 

rodičovský příspěvek.   

1.4 Pracovněprávní předpisy 

Základním právním předpisem pro oblast pracovního práva je zákoník práce, který 

upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Představuje 

zásadní pramen pro zkoumání pracovních podmínek osob pečujících o děti. Pracovní 

podmínky pro určité okruhy zaměstnanců či povolání obsahují i jiné zákony. Můžeme 

zmínit zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě (dále také „o státní službě“), který 

pod novým pojmem sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 

zahrnuje vhodné pracovní podmínky pro státní zaměstnance pečující o děti.  

Důležitými prameny významně ovlivňující právní a sociální postavení osob 

pečující o děti, jsou zákony z oboru sociálního zabezpečení, např. zákon č. 187/2006 

Sb., zákon o nemocenském pojištění (dále také „zákon o nemocenském pojištění“); 

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále také „zákon o státní sociální 

podpoře“); zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále také „zákon o 

veřejném zdravotním pojištění“); zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále 

také „zákon o důchodovém pojištění“) a částečné též zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti (dále také „zákon o zaměstnanosti“). Pro oblast rovného zacházení se 

zaměstnanci je významný zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon. 

Podnikání na základě živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (dále také „živnostenský zákon“). 

Z podzákonných právních předpisů, které se významně týkají právních podmínek 

osob pečujících o děti je nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a 
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rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (dále také „nařízení č. 590/2006 

Sb.“). Zmiňme i vyhlášku č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do 

konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (dále také „vyhláška o 

zakázaných pracích a pracovištích“), na jejímž základě je chráněno zdraví těhotných 

žen, žen po porodu a kojících žen. 

1.5 Kolektivní smlouva 

Pramenem práva může být i kolektivní smlouva, a to ve své normativní části. U 

zaměstnavatelů, s nimiž zaměstnanci sjednávají kolektivní smlouvy, mohou být 

pracovní podmínky pro zaměstnance upraveny přímo touto smlouvou. Přitom platí, že v 

kolektivní smlouvě mohou být dohodnuty jen takové pracovní podmínky pro osoby 

pečující o děti, které jsou výhodnější, než stanoví obecná právní úprava. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2 Vývoj právní úpravy pracovních podmínek osob 

pečujících o děti v českém právu od počátku 19. století do 

současnosti 
 

2.1 Období 19. století do 1. poloviny 20. století 

Východiskem právní úpravy péče o dítě na počátku 19. století byl císařský patent č. 

946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský (dále také „obecný občanský 

zákoník“). Ten bral v úvahu tehdejší přirozené role mužů a žen v rodině, neboť v § 141 

stanovil: jest především povinností otcovou tak dlouho pečovati o výživu dětí, dokud 

nemohou samy se vyživovati. Na matce je zvláště pečovati o jejich tělesnou výchovu a 

o jejich zdraví. Z dikce ustanovení ve slovech především a zvláště neplyne absolutní 

rozdělení rolí otce – živitele a matky – osoby výlučně pečující o děti, ovšem po dobu 

účinnosti obecného občanského zákoníku tomu skutečný život odpovídal. 

Obecný občanský zákoník dále určoval práva a povinnosti manželů a organizaci 

rodiny. Podle § 91 obecného občanského zákoníku platilo, že muž je hlava rodiny. 

V této vlastnosti přísluší mu obzvláště právo vésti domácnost; náleží mu však také 

závazek, aby poskytoval manželce podle svého jmění slušnou výživu a zastupoval ji ve 

všech případnostech. Naproti tomu § 92 obecného občanského zákoníku obsahoval 

povinnosti manželky: manželka obdrží jméno mužovo a požívá práv jeho stavu. Jest 

povinna následovati muže do jeho bydliště, pomáhati, seč jest, v domácnosti a ve 

výdělku a, pokud toho vyžaduje domácí pořádek, sama plniti i dáti plniti opatření 

mužem učiněná. 

Koncepce obecného občanského zákoníku vycházela z římskoprávních základů. 

Východiskem byla přirozenoprávní teorie. Obecný občanský zákoník se v § 7 odvolával 

na přirozený smysl zákona a na přirozená právní základní pravidla. Přiznává člověku 

vrozená, již rozumem poznatelná práva, např. podle § 16 obecného občanského 

zákoníku každý člověk má vrozená práva. V § 17 obecného občanského zákoníku se 

uvádí: co je přiměřeno přirozenému právu, má se za to, že trvá, pokud se neprokáže 

zákonné omezení práv. 
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Rigidní úprava manželského práva měla zajistit stabilitu manželství a mezilidských 

vztahů v rodině. Právní úprava odpovídala tehdejším společenským potřebám, kdy 

podstatná část výdělečné činnosti byla vykonávána v rámci rodiny např. řemesla nebo 

zemědělská činnost. Tuto práci vykonával muž a jeho manželka mu pomáhala. Žena 

v té době mívala zpravidla více dětí a samotné těhotenství i porod pro ni znamenalo 

nemalé riziko ohrožení zdraví případně i života. Mateřství a role hospodyně 

v domácnosti byly pro většinu žen životní náplní. Péče o děti patřila mezi hlavní 

činnosti rodin. 

Vlivem zrušení nevolnictví a průmyslové revoluce docházelo k výrazným 

socioekonomickým změnám. Trvale rostl počet pracujících v průmyslu, i počet 

zaměstnaných žen. Důvod nárůstu zaměstnanosti žen byl především ekonomický – 

příjem muže nestačil k uživení rodiny. Jelikož přístup ke vzdělání měli výhradně muži, 

byly ženy zaměstnávány většinou nekvalifikovanými a pomocnými pracemi. Ke 

střednímu školství získaly ženy přístup ve druhé polovině 19. století, k vysokému 

školství od počátku 20. století.  

Počátek kodifikace zvláštních pracovních podmínek žen lze sledovat přibližně od 

poloviny 19. století. V § 94 císařského patentu č. 227/1859 ř.z., živnostenský řád, bylo 

stanoveno, že ministr obchodní, shodnuv se s ministrem věcí vnitřních a vyslechnuv 

obchodní a živnostenské komory, jest zmocněn nařízením označiti ony nebezpečné 

nebo zdraví škodlivé výkony živnostenské, při kterých mladistvých pracovníků 

pomocných neb osob ženských buď docela, nebo toliko podmínečně smí se užívati. 

Šestinedělky mohou býti zaměstnány v pravidelném živnostenském zaměstnání teprve 

čtyři neděle po slehnutí. Uvedené ustanovení obsahuje zákaz prací pro ženy obecně a 

zákaz prací žen v období čtyř týdnů po porodu. Touto úpravou byly položeny základy 

budoucího ochranného zákonodárství žen. Živnostenský řád rovněž přiznal ženám 

určité úlevy, resp. výhody při výkonu řemeslné živnosti.
10

 

Po vzniku Československa byla zákonem č. 91/1918 Sb. z. a n., o osmihodinové 

pracovní době odlišně upravena pracovní doba žen s ohledem na jejich mateřskou roli. 

                                                 
10

 Podrobněji HALÍŘOVÁ, G. Vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen na našem území. In 

BUBELOVÁ, K. (eds.). Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2010, s. 136. 
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Ženy mohly konat noční práci jen zcela výjimečně. Pracovní doba v sobotu jim měla 

končit nejpozději o druhé odpoledne. Déle mohly pracovat ovšem jen za splnění 

určitých provozních podmínek. Zákon zakazoval práci žen v podzemí a v dolech.
11

 

Vývoj právní úpravy hmotné podpory těhotných žen a matek je úzce spjat 

s vývojem dávek nemocenského pojištění, a to od 80. let 19. století. Tehdy bylo 

zavedeno povinné sociální pojištění, tzv. Taafeho reforma. Na základě § 6 odst. 2 

zákona č. 33/1888 ř. z., o nemocenském pojišťování dělníkův pro případ nemoci, bylo 

šestinedělkám při pravidelném průběhu šestinedělí poskytováno nemocenské ve výši  

75 % mzdy po dobu nejméně čtyř neděl od jejich slehnutí. Poprvé bylo uzákoněno 

hmotné zabezpečení ženy, která se těhotenstvím a porodem dostala do složité sociální 

situace. Císařské nařízení č. 6/1917 ř. z., jímž se mění zákon o nemocenském 

pojišťování dělníkův prodloužilo podporu pro šestinedělky na šest týdnů. Nařízení též 

stanovilo podporu kojení. Šestinedělkám, které kojily samy, náležely do 12. týdne po 

slehnutí prémie na kojení. Podle zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců 

pro případ nemoci, invalidity a stáří byly upraveny dávky pomoci v mateřství. Jednalo 

se o pomoc při porodu, podporu ve výši nemocenského a příspěvek na kojení. Pomoc 

při porodu byla dávkou naturální a spočívala v bezplatné pomoci porodní asistentky, 

resp. i lékaře, pokud byla třeba při porodu též lékařská pomoc.
12

 Podmínkami pro 

vyplacení peněžité dávky v těhotenství a šestinedělí 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po 

porodu byly skutečnosti, že žena nekonala námezdní práce, tj. že v této již době 

nepracovala.
13

 Příspěvek na kojení byla dávka, která nebyla poskytována samostatně, 

ale vždy náležela pouze s nemocenskou nebo peněžitou dávkou v těhotenství a 

šestinedělí. Činila polovinu nemocenské, a to po dobu kojení nejdéle 12 týdnů po 

porodu.
14

 Právní úprava kladla velký důraz na kojení a vytvoření těsného vztahu mezi 

matkou a dítětem.  

V souvislosti s industrializací se od přelomu 18. a 19. století začíná rozvíjet 

předškolní institucionální výchova a péče. Roku 1869 byl vydán říšský zákon o 

                                                 
11

 § 11 odst. 2 zákona č. 91/1918 Sb. z. a n., o osmihodinové pracovní době. 
12

 HOLEČKOVÁ, R. Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a 

stáří. In VYSOKAJOVÁ, M. (eds.). Konference k 90. výročí sociálního pojištění v ČR. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 46. 
13

 Tamtéž. 
14

 Tamtéž. 
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obecných školách
15

, který zahrnul i předškolní instituce do platné zákonné normy. 

Navazujícím předpisem
16

 byly rozlišeny funkce mateřských škol, opatroven a jeslí. 

V roce 1897 bylo v Českém království celkem 355 institucí, které se věnovaly péči o 

nejmenší děti. Nejvíce bylo mateřských škol (249 – z toho 189 německých), druhou 

nejrozšířenější institucí byly opatrovny (93) a nejméně bylo jeslí (13).
17

 

Mezinárodní organizace práce založená v roce 1919 a přičleněná ke Společnosti 

národů převzala do své agendy i ochranu sociálních a pracovních podmínek žen.
18

  

Proces zrovnoprávňování žen s muži byl veden aktivním přístupem žen, které 

prosazovaly své požadavky prostřednictvím ženských spolků, a to v oblasti vzdělávání, 

volebního práva i v oblasti zvláštních pracovních podmínek žen.
19

 

2.2 Období od poloviny 20. století do počátku 90. let 20. století 

Další vývoj zákonodárství ovlivnila druhá světová válka. Během ní patřily ženy a 

děti k nejvíce postiženým. Do té doby převládala představa o ženách jako o slabším 

pohlaví. Ta byla válkou a zejména jejími sociálními dopady značně zpochybněna. 

Skutečnost, že v průběhu války zastávaly miliony žen pracovní místa a povinnosti 

mužů, vytvořila zcela novou situaci, která urychlila emancipační proces. Žena pronikla 

do oblastí, v nichž dříve dominoval muž. To znamenalo kvalitativní obrat v pohledu jak 

na postavení ženy ve společnosti tak i změnu v koncepci ochrany lidských práv žen.
20

 V 

polovině 20. století již většina společnosti chápala, že rovnost mezi ženami a muži je 

základním principem lidských práv. Proces vyústil v přijetí Všeobecné deklarace 

lidských práv v roce 1948 Valným shromážděním OSN.
21

  

                                                 
15

 Zákon č. 62/1869 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování ve školách obecních. 
16

 Vynesení c. k. ministra vyučování č. 4711, kterým dávají se ustanovení ve příčině škol mateřských a 

ústavů jim příbuzných 
17

 ŠLÉGL, J. Dějiny výchovy dětí předškolního věku. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v 

Ústí nad Labem, 2012, s. 93. 
18

 Podrobněji HÝBNEROVÁ, S. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv žen. In RADVANOVÁ, S.; 

ŠTANGOVÁ, V.; CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Právní postavení žen v České republice. Praha: Karolinum, 1997, s. 

118. 
19

 Např. KONEČNÁ, L. Ochrana matek v sociálním pojištění. Ženská revue, 1913, č. 1, s. 1-3. 
20

 HÝBNEROVÁ, S. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv žen. In RADVANOVÁ, S.; ŠTANGOVÁ, V.; 

CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Právní postavení žen v České republice. Praha: Karolinum, 1997, s. 118. 
21

 HÝBNEROVÁ, S. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv žen. In RADVANOVÁ, S.; ŠTANGOVÁ, V.; 

CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Právní postavení žen v České republice. Praha: Karolinum, 1997, s. 118-119. 
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Komunistický režim v Československu se přihlásil k principu rovnoprávnosti mužů 

a žen. Podle § 1 odst. 2 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy Československé 

republiky muži a ženy měli stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný přístup ke 

vzdělání i ke všem povoláním, úřadům a hodnostem. Ústava také zaručovala za týchž 

podmínek mužům a ženám za stejnou práci stejnou odměnu. Proces zrovnoprávnění 

mužů a žen se projevil masivním zapojením žen do práce. Probíhal prostřednictvím 

propagandy (tzv. budování socialismu) organizovaně shora. V 50. letech se projevovaly 

tendence, aby ženy pracovaly i v těch povoláních, která byla do té doby považována za 

tradiční povolání mužská. Ženy tehdy pracovaly např. jako zedničky, horničky. Velmi 

brzy se však ukázalo, že tato povolání jsou pro ženy zcela nevhodná.
22

 

Větší zapojení žen do práce se projevilo i v oblasti právní úpravy zvláštních 

pracovních podmínek žen. Významnou legislativní úpravou byla délka mateřské 

dovolené a hmotná podpora během ní. Podle zákona č. 99/1948 Sb., o národním 

pojištění, byla poskytována peněžitá pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů. O další 4 

týdny prodloužil mateřskou dovolenou zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné 

ženy a matky. V tomto zákoně byla vzata v úvahu zvýšená potřeba ochrany a 

zabezpečení zaměstnankyň v určitých případech, například pokud porodila dvě a více 

dětí nebo byla osamělá. Byl také poprvé zakotven nárok na mateřskou dovolenou a 

zabezpečení během ní u žen, které nejsou biologickými matkami, ale děti převzaly do 

své trvalé péče nahrazující mateřskou péči.
23

 

Do přijetí zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce (dále také „starý zákoník práce“) 

byla právní úprava pracovních podmínek žen roztříštěná. Starý zákoník práce, v souladu 

se zněním čl. 27 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické 

                                                 
22

 ŠTANGOVÁ, V. Pracovní právo. In HENDRYCHOVÁ, S. Právní postavení žen v České republice. 1. vyd. 

Praha: Nadace Gender Studies, 1998, s. 45. 
23

 Podrobněji HALÍŘOVÁ, G. Vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen na našem území. In 

BUBELOVÁ, K. (eds.). Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2010, s. 138. 
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republiky,
24

 upravil komplexně zvláštní pracovní podmínky žen s ohledem na dva 

důležité faktory:
25

   

– faktor biologický (vycházející ze skutečnosti, že fyziologické zvláštnosti 

ženského organismu činí ženy citlivější vůči určitým druhům prací i druhům pracovišť, 

jedná se například o práce, které jsou pro ženy fyzicky nepřiměřené), 

– faktor společenský (zohledňující, 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). 

 

Starý zákoník práce v rámci zvláštních pracovních podmínek žen zakazoval určité 

práce všem ženám, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním do konce devátého 

měsíce po porodu,
26

 odlišně stanovil ženám přestávky v práci mezi dvěma směnami v 

nepřetržitých provozech,
27

potvrdil délku mateřské dovolené na 22 týdnů a upravoval 

důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnankyně v důsledku péče o dítě.
28

 

Zvláštní pozornost věnoval zákoník práce osamělým matkám, pro které byly pracovní 

podmínky upraveny výrazně výhodněji.
29

 U mužů se nepředpokládalo, že budou 

pečovat o dítě, proto se právní úprava ohledně péče o dítě týkala pouze osamělých 

zaměstnanců.
30

 Mužům – zaměstnancům nebyla práva ohledně péče o děti přiznána 

(např. právo na kratší pracovní dobu), a to i přesto že rodinné právo formálně odstranilo 

existenci „rolí“ muže a ženy v rodině. Ženy tak zůstaly primárními pečovatelkami o 

domácnost a o děti. Vznikla tak situace označovaná jako „dvojí břemeno,“ ve které ženy 

pracovaly na plný úvazek a současně pečovaly o domácnost a děti.
31

 

 

                                                 
24

 Podle tohoto článku 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. 
25

 ŠTANGOVÁ, V. Postavení těhotných žen a matek v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. 1. 

vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1987, s. 53.  
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 § 150 odst. 1,2 starého zákoníku práce. 
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 § 90 odst. 2 starého zákoníku práce. Toto pravidlo platilo po celou dobu trvání starého zákoníku práce 

do 31. 12. 2006.  
28

 Mateřská dovolená a další mateřská dovolená podle § 157 starého zákoníku práce.   
29

 Např. § 47 odst. 2 starého zákoníku práce. 
30

 Srov. § 270 starého zákoníku práce. 
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 Podrobněji HAVELKOVÁ, B. Genderová rovnost v období socialismu. In BOBEK, M.; MOLEK, P.; 

ŠIMÍČEK V. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 197. 
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V dalších letech došlo k mnoha úpravám směrem k podpoření rodinné péče. Zákon 

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

na děti z nemocenského pojištění prodloužil mateřskou dovolenou až na 26 týdnů a 

zákon č. 52/1987 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce na 

současných 28 týdnů. 

V zájmu zlepšení populačního vývoje byl zákonem č. 154/1969 Sb., o mateřském 

příspěvku s účinností od 1. 7. 1970 zaveden mateřský příspěvek. Vysoká zaměstnanost 

žen, která měla vzestupnou tendenci, byla jednou z příčin nepříznivého vývoje 

populace. Matky malých dětí měly mít možnost volby po uplynutí mateřské dovolené 

podle osobní a rodinné situace a podle kvalifikačních i pracovních podmínek buď 

pracovat v zaměstnání anebo se věnovat osobní péči o dítě do jednoho roku věku 

dítěte.
32

  

Zapojením žen do práce došlo ke zvýšení počtu kolektivních zařízení po roce 1948. 

Pod vlivem komunistické ideologie byl prosazován názor, že stát má převzít větší část 

péče o děti od nejútlejšího věku a děti mají trávit co nejvíce času v předškolních 

zařízeních a matky mají být zaměstnány. Na konci 60. let došlo ke změně názorů 

ohledně kolektivní péče o děti, což byl další důvod zdůraznění potřeby rodinné péče. 

Počet jeslí se tehdy začal snižovat.
33

 Předškolní výchova dětí od tří let byla začleněna 

do systému jednotného školství.
34

 Měla tak plnit požadavky týkající se přípravy dětí na 

povinné školní vzdělávání. Mateřská škola byla prohlášena za první článek a 

organickou součást školské soustavy zajišťující bezplatnou výchovu. Měla zajišťovat 

nejen servis zaměstnaným matkám, ale i přesvědčení o nutnosti kolektivní výchovy.
35

  

2.3 Období od roku 1989 do současnosti 

Zpočátku se projevila určitá tendence vrátit právo v oblasti rodinné péče o děti před 

rok 1948. V roce 1990 bylo v ústavním zákoně č. 100/1960 Sb., Ústava Československé 
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 Federální shromáždění ČSSR. Volební období 1969-1971. Tisk č. 15. Důvodová zpráva k návrhu 
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socialistické republiky zrušen citovaný čl. 27 týkající se také předškolní kolektivní péče 

o děti, který byl vnímán jako symbol totality, a naopak byla výrazně podporována 

rodinná a především mateřská péče o dítě.  

Listina základních práv a svobod v čl. 29 deklarovala, že ženy mají právo na 

zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
36

 Při jejím 

vyhlášení se vycházelo z přesvědčení, že péče o děti bude náležet především ženám. 

Listina základních práv a svobod ve svém ustanovení promítla dosavadní koncept, který 

předpokládal, že ženy budou zaměstnané a zároveň zajistí většinu péče a výchovy o 

děti.
37

 Podpora rodinné a mateřské péče byla zapracována do četných zákonů.
38

 

Společnost hledala určitou rovnováhu mezi zachováním rovnoprávností mužů a žen a 

zároveň dětem umožnit prožít počátek života v přirozeném rodinném prostředí s 

matkou. Vycházela z poznatků oboru psychologie, že v důsledku masivního rozvoje 

předškolních zařízení v předchozím období, bylo uměle přerušeno předávání 

přirozených modelů chování mezi rodičem a dítětem v raném vývoji a v důsledku toho 

ovlivnilo konkrétní psychický vývoj, jejich emocionalitu, vztahy s rodiči a lidmi 

obecně, jejich vztah k sobě samému.
39

  

Hledání vlastní legislativní cesty České republiky, kdy by se ženy mohly v průběhu 

poměrně dlouhé časové pracovní aktivity více prosadit na trhu práce a zároveň část 

svého života věnovat výhradně péči o dítě, bylo koncem 90. let přerušeno prosazováním 

práva Evropské unie a mezinárodního práva do českého práva. 
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 Např. § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém je velmi široce definován okruh 

osob pečující o děti, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. 
39

 ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 203.  
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Na nedostatky realizační praxe ve vztahu k Úmluvě o odstranění všech forem 

diskriminace žen, upozornil v roce 1998 Výbor pro odstranění diskriminace žen 

(CEDAW). Ve své zprávě
40

 konstatoval, že Česká republika po odstranění restrikcí 

totalitního státu, který kladl velký důraz na plnou zaměstnanost žen a ústavní péči o 

děti, začala v tehdejší politice České republiky pro ženy a rodinu příliš zdůrazňovat 

mateřskou a rodinnou roli ženy. 

Do českého práva je proto postupně zapracovávána zásada rovného zacházení mezi 

muži a ženami a zákaz diskriminace. Tento přístup znamená, že i péče o dítě není 

přirozeně, nutně či výlučně rolí, funkcí či úkolem žen. V souladu s vývojem tzv. 

genderové neutralizace práv spojených s rodičovstvím se pracovní podmínky týkající se 

péče o děti upravují pro obě pohlaví stejně.
41

  

Genderová neutralizace práv se netýkala jen pracovních podmínek v souvislosti 

s péčí o dítě, ale pracovních podmínek obecně. První výraznou změnou týkající se 

pracovních podmínek žen byl zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník 

práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým se 

bez výjimky zrušil zákaz noční práce žen, a to s účinností od 1. 6. 1994. Při noční práci 

již není rozlišováno mezi mužem a ženou. Výjimka dosud platí pro těhotné 

zaměstnankyně, zaměstnankyně do devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, které 

kojí. Pracují-li tyto zaměstnankyně v noci a požádají-li o zařazení na denní práci, je 

zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. Ústavní soud ve svém nálezu
42

 vyslovil 

názor, že absolutní zákaz noční práce žen a absolutní zákaz vysílat těhotné ženy a ženy 

pečující o malé děti na pracovní cesty by znamenal z hlediska pracovních příležitostí 

jejich diskriminaci. 

Tzv. první harmonizační novela s právem Evropských společenství – zákon č. 

155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony s účinností od 1. 1. 2001přinesl další výrazné změny 

                                                 
40

 Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. [online]. Organizace 

spojených národů. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. New York: United 

Nations, 1998. [cit. 14. 4. 2017]. Dostupné z:   

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf. 
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 BOUČKOVÁ, P. Antidiskriminační zákon: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 189. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. 11. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 13/94. 
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pracovních podmínek osob pečujících o děti. Hlavním cílem této novely bylo promítnutí 

příslušných směrnic Evropských společenství do českého pracovního práva a dosažení 

plné slučitelnosti pracovněprávních předpisů s právem Evropských společenství. Nově 

byla upravena oblast rovných příležitostí pro muže a ženy, pokud jde o přístup k 

zaměstnání a odměňování, zákaz diskriminace na základě pohlaví, zákaz nežádoucího 

sexuálního chování na pracovišti a nároky zaměstnanců pro případ porušení zásady 

rovného zacházení. Další důležitou změnou bylo zavedení rodičovské dovolené namísto 

další mateřské dovolené. Zavedením tohoto institutu byla promítnuta zásada rovného 

zacházení v oblasti péče o dítě do tří let věku a umožnila zaměstnancům – mužům, aby 

se mohli stejným způsobem jako zaměstnankyně podílet na péči a výchově dětí do tří let 

věku. Zmíněná novela zákoníku práce nově definovala okruh subjektů, na které se 

ochrana před skončením pracovního poměru vztahuje. Tento rozsah ochrany byl 

výslovně rozšířen o zaměstnankyně, které čerpají mateřskou dovolenou a zaměstnance 

(muže) trvale pečující alespoň o jedno dítě mladší než tři roky tím, že z textu právní 

normy bylo vypuštěno slovo „osamělý.”
43

 Zákoník práce dále nově uložil 

zaměstnavateli zvláštní informační povinnost ohledně bezpečnosti práce těhotných žen, 

kojících žen a matek do devátého měsíce po porodu. 

Cílem tzv. druhé harmonizační novely – zákona č. 46/2004 Sb., kterým se mění 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů přinesla upřesnění 

definice diskriminace, definovala pojmy přímá a nepřímá diskriminace a nově upravila 

pracovní poměr na dobu určitou. 

Stejnou koncepci právní úpravy, pokud jde o péči o dítě, převzal zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce s účinností od 1. 1. 2007. Pokud jde o pracovní podmínky žen, 

zákoník práce při jeho přijetí zohledňoval nejen biologické zvláštnosti žen v souvislosti 

s těhotenstvím, kojením a období po porodu, ale i všech žen. Po přijetí zákoníku práce 

však nadále probíhala genderová neutralizace práv. Právní úprava obsahovala četné 

zákazy prací všech žen. Jejich účelem bylo ženy chránit. Vzhledem k tomu, že tato 

ochrana byla v rozporu s v té době platnou a účinnou směrnicí Rady 76/207/EHS,  o 

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

odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, byla 
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vypovězena Úmluva MOP č. 45, o pracích v podzemí, která obsahovala zákaz určitých 

prací pro všechny ženy. Po nabytí účinnosti výpovědi zmíněné úmluvy dne 24. 4. 2009 

byla následně příslušná ustanovení ze zákoníku práce vypuštěna. Zákoník práce zákazy 

prací omezil na období, ve kterém se nejvíce projevují biologické zvláštnosti žen – 

těhotenství, kojení a první měsíce mateřství.  

Důležitou změnou bylo v oblasti rodinné péče zavedení možnosti střídavé výchovy 

zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění dalších zákonů od 1. 9. 1998. Tím bylo 

umožněno, aby se mohli na výchově dětí více podílet otcové. Ze statistik z období 2010 

až 2014 vyplývá, že otcům je dítě svěřováno přibližně v 9 % a že počet případů dětí 

svěřovaných do střídavé péče stoupá.
44

 Ukazuje se, otcové mají zájem podílet se na péči 

o děti. 

Dále došlo k výraznému snížení ochrany osamělých zaměstnanců a osamělých 

zaměstnankyň. I v tomto ohledu se projevuje zásada rovného zacházení. Různé formy 

rodinného soužití, tedy rodiny osamělých zaměstnanců, mají být postaveny naroveň 

manželské rodině. Z praktického hlediska se jeví poměrně složité prokázat, kdo je 

osamělou osobou pečující o dítě a kdo nikoliv. Bytová situace se zlepšila natolik, že 

každý z nesezdaného partnerského vztahu může vlastnit nemovitost, přitom domácnost 

mohou mít společnou, a před úřady předstírat osamělost. Důsledkem byl narůst počtu 

osob pečujících o dítě, které prohlašovaly, že jsou osamělé. Také z tohoto důvodu došlo 

k postupnému rušení legislativních zvýhodnění pro osamělé osoby pečující o děti. Podle 

§ 47 odst. 2 starého zákoníku práce účinného do 31. 12. 2006 při výpovědi dané 

osamělé zaměstnankyni nebo osamělému zaměstnanci, kteří trvale pečovali o dítě 

mladší než 15 let z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. c) starého zákoníku práce 

(nadbytečnosti), byl zaměstnavatel povinen zajistit těmto zaměstnancům nové vhodné 

zaměstnání, a to podle potřeby i s pomocí svého nadřízeného orgánu. V tomto případě 

výpovědní doba skončila teprve tehdy, až zaměstnavatel tuto povinnost splnil, pokud se 

se zaměstnancem nedohodl jinak. Byla zkrácena podpůrčí doba u peněžité pomoci 

v mateřství a mateřská dovolená z 37 týdnů na 28 týdnů jako u ostatních osob 
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pečujících o děti
45

 a zrušen sociální příplatek,
46

 dávka státní sociální podpory, která 

osamělost zohledňovala. 

Rovněž v oblasti sociálních dávek mají muži a ženy stejná práva. Rodičovský 

příspěvek stanovený zákonem č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku nahradil 

s účinností od 1. 10. 1990 mateřský příspěvek. Nově měl nárok na příspěvek rodič (otec 

nebo matka dítěte) za splnění zákonných podmínek, čímž došlo ke zrovnoprávnění otce 

a matky v přístupu k rodičovskému příspěvku. Rodičovský příspěvek náležel rodiči do 

tří let věku dítěte. Byla prolomena dosavadní podmínka nemožnosti výdělečné činnosti 

po dobu nároku na rodičovský příspěvek i pro rodiče, kteří nebyli osamělí. Zákon nově 

umožnil omezený rozsah pracovní činnosti, který ještě zachovával charakter 

rodičovského příspěvku jako dávky určené za celodenní péči o dítě.  

Zákon o státní sociální podpoře v souvislosti s reformou státní sociální podpory 

nově upravil od 1. 1. 1996 rodičovský příspěvek, a to až do čtyř let věku dítěte. Jeho 

výše byla vztažena k životnímu minimu, a to na 1,1násobek životního minima na osobní 

potřeby pečujícího rodiče. Od roku 1998 mohl rodič pobírat rodičovský příspěvek i za 

podmínky, kdy dítě navštěvovalo předškolní zařízení po tři dny v měsíci.  Zákonem  

č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony byl navýšen rodičovský příspěvek 

prostřednictvím koeficientu na 1,5násobek životního minima a dítě mohlo navštěvovat 

předškolní zařízení pět dní v měsíci. Od 1. 1. 2007 byla zákonem č. 112/2006 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním 

minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi výše příspěvku stanovena jako částka 

odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dosažené podle 

zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o dva roky 

předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Rodičovský 

příspěvek se z dosavadních 3 696 Kč navýšil na 7 582 Kč měsíčně. Rodičovský 

příspěvek byl navýšen v souvislosti s opatřeními na podporu porodnosti, která byla 

zároveň přijata. Tehdejší záměrem zákonodárce bylo zabezpečit rodinu v době péče o 
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dítě a zvýšit porodnost ročníků narozených v 70. letech. Ke zvýšení porodnosti skutečně 

došlo a trvá dosud. 

Nejvýraznější změnou byla nová koncepce rodičovského příspěvku od 1. 1. 2008, a 

to zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kdy rodičovský příspěvek 

nepředstavuje pouze částečnou náhradu příjmu po dobu intenzivní péče o dítě, ale 

projevuje se v něm i určitý motivační prvek.  

Byla zavedena možnost volby rodičovského příspěvku v délce do 2, 3 nebo 4 let 

věku dítěte.  Možnost volby výše rodičovského příspěvku se odvíjela od výše peněžité 

pomoci v mateřství. 

– dvouletá varianta čerpání rodičovského příspěvku v tzv. zvýšené výměře  

(11 400 Kč) do dvou let věku dítěte;  

– tříletá varianta po skončení dávek nemocenského pojištění v tzv. základní výměře 

(7 600 Kč) do tří let věku dítěte;  

– čtyřletá varianta v tzv. snížené výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále 

ve snížené výměře (3 800 Kč) do čtyř let věku dítěte. 

Rychlejším vyčerpáním rodičovského příspěvku se má napomoci dřívějšímu 

návratu především matek do práce. Současná úprava umožňuje flexibilní čerpání 

rodičovského příspěvku v období od dvou do čtyř let věku dítěte podle situace rodiny 

(viz kap. 8.1.7). 

Zákon o nemocenském pojištění s účinností od 1. 1. 2009 zohlednil ženy jakožto 

příjemce dávek pouze v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Pouze ženy 

mohou být příjemci vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Muži však 

mohou za zákonem splněných podmínek od počátku sedmého týdne po porodu 

dítěte čerpat peněžitou pomoc v mateřství.  

Poslední změny v oblasti péče o dítě mají především podpořit rovné příležitosti 

mužů a žen na trhu práce. Tohoto cíle má být dosaženo především podporou dřívějšího 

návratu matek do práce, vyšší participace otců na péči o děti a rozšíření finančně 

dostupných kolektivních zařízení pro děti do tří let. V důsledku změny nároku na 

rodičovský příspěvek, zvýšené porodnosti a mediálního tlaku na matky, aby se vracely 
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dříve do práce, jsou kapacity předškolních zařízení naprosto nedostatečné. Zákonem  

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále také „zákon  

o dětské skupině“) se umožnil vznik nového typu předškolního zařízení, které má 

napomoci tuto situaci řešit. 

Nejnověji novela zákona o nemocenském pojištění
47

 zavedla novou dávku 

nemocenského pojištění – dávku otcovské poporodní péče – otcovskou.
48

 Jejím účelem 

je především posílit vazbu mezi dítětem a otcem v raných týdnech života dítěte a rozvoj 

vztahů v rámci rodiny. Také kompenzuje ucházející příjem otce z důvodu péče o 

novorozené dítě a matku krátce po porodu. Více k tématu kap. 8.1.6.  
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3 Pojem péče o dítě 

Na péči o dítě je možné pohlížet z více hledisek – zdravotního, psychologického, 

sociologického nebo právního. Řádná péče o děti a jejich výchova je důležitým zájmem 

společnosti. Proto právní předpisy tuto skutečnost zohledňují. Četnost ustanovení 

týkající se především osobní péče o dítě ukazuje, že naše společnost klade na osobní 

(rodinnou) péči o dítě velký důraz.  

Péče o dítě je obsažená v § 858 občanského zákoníku v rámci rodičovské 

odpovědnosti o nezletilé dítě. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva 

rodičů, která spočívají v péči o dítě. Ta spočívá zejména v péči o zdraví dítěte, jeho 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku 

s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho 

zastupování a spravování jeho jmění. Vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě 

nabude plné svéprávnosti. Péči o dítě podle § 880 občanského zákoníku vykonávají 

rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte. Pojem péče je v občanském 

zákoníku definován velmi široce. 

Péče o dítě pro pracovněprávní účely není zákoníkem práce definovaná. Pro účely 

pracovněprávní postačí její vymezení užší. Péčí o dítě lze chápat jako dlouhodobé 

poskytování výživy, výchovy a bydlení dítěti, což zahrnuje i příslušný osobní dozor a 

dohled nad dítětem odpovídající věku dítěte. Pečovat o dítě také znamená zajišťovat mu 

jeho osobní potřeby.  

V některých případech ochrany subjektů je podmínkou trvalá péče [zákaz výpovědi 

podle § 53 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, nebo zákaz okamžitého zrušení pracovního 

poměru – § 55 odst. 2 zákoníku práce], zatímco v ostatních případech postačí péče o 

dítě bez dalšího značení jejího charakteru (přeložení, pracovní cesty – § 240 zákoníku 

práce, úprava pracovní doby – § 241 odst. 2 zákoníku práce, zákaz přesčasové práce – 

241 odst. 3 zákoníku práce).
49
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V právu sociálního zabezpečení se péčí o dítě rozumí zpravidla osobní celodenní a 

řádná péče o dítě. Ta může být dlouhodobého i krátkodobého charakteru. V prvním 

případě se jedná o faktickou dlouhodobou péči zajišťující výchovu a výživu a osoba 

z důvodu této péče zpravidla nevykonává pravidelnou výdělečnou činnost. V druhém 

případě krátkodobou péčí rozumíme akutní situaci, která vznikla v důsledku sociální 

události předvídané právními předpisy, např. nemoc dítěte.
50

 Jednotlivé zákony 

sociálního zabezpečení definují péči o dítě a další podmínky za účelem realizace práv 

v rámci své působnosti.
51
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 § 39 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. 
51

 Např. zákon o veřejném zdravotním pojištění v § 7 odst. 1 písm. k) pro účely hrazení pojistného na 

zdravotní pojištění prostřednictvím státního rozpočtu péčí o dítě rozumí celodenní osobní a řádnou péčí 

alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče 

se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), 

popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící 

povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či 

celoročním pobytem. 
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4 Subjekty právní ochrany v souvislosti s těhotenstvím a péčí 

o dítě 

Osobní působnost právních předpisů je založena na principu rovnosti před zákonem 

a spočívá v druhovém vymezení v hypotéze právní normy. Odpovídá na otázku, pro 

které osoby platí právní norma. Kritéria mohou být např. dosažení určitého věku nebo 

těhotenství.
52

 

4.1 Těhotná zaměstnankyně 

Ačkoliv těhotná zaměstnankyně není přímo osobou pečující o dítě, lze jí též mezi 

tyto osoby v nejširším slova smyslu zahrnout. O důležitosti vývoje interakce mezi 

matkou a dítětem se už zmiňuje 500 let před Kristem Confucius. Ten říká, že prostředí, 

které plod obklopuje, může ovlivňovat narození dítěte.
53

 Právní ochrana těhotných žen 

má důležité konsekvence do doby, kdy se z těhotné zaměstnankyně stane matka, tedy 

osoba pečující o dítě. Proto je významným ochranným institutem mateřská dovolená. 

Tu podle § 195 odst. 2 zákoníku práce nastávající matka zpravidla čerpá ještě před 

porodem. 

Těhotným zaměstnankyním je poskytována ochrana ze zdravotních důvodů a před 

ztrátou zaměstnání. Objektem ochrany je nejen zdraví budoucí matky, ale i zdraví 

nenarozeného dítěte. Těhotná zaměstnankyně je chráněna i v případě, kdy o svém 

těhotenství neví.
54

 To znamená, že právo na zvýšenou ochranu těhotné ženy začíná 

okamžikem početí a končí narozením dítěte. Avšak nárok na realizaci většiny 

ochranných práv vzniká až po oznámení těhotenství zaměstnavateli, popř. po jeho 

uplatnění. Bez vědomí zaměstnavatele o těhotenství zaměstnankyně nelze některá 

ochranná práva realizovat. Jedná se především např. o zákaz výkonu některých prací 

podle § 238 zákoníku práce či absolutní zákaz práce přesčas podle § 241 odst. 3 

zákoníku práce. Na druhou stranu v některých případech působí ochrana od počátku 

těhotenství, i když o těhotenství zaměstnankyně neví. To se týká platnosti skončení 

pracovního poměru. V případě, že se např. zpětně prokáže, že zaměstnankyně byla 
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 Srov. GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 67-

68.   
53

 ŠULOVÁ, L. a kol. Předškolní dítě a jeho svět = L'enfant d'âge préscolaire et son monde. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2003, s. 33.  
54

 Rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 22. prosince 1966 sp. zn. 8 Co 730/66 (Rc 74/1967). 
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v době výpovědi z důvodu nadbytečnosti podle 52 písm. c) zákoníku práce těhotná, je 

taková výpověď neplatná. 

Právní předpisy výslovně nestanoví povinnost těhotné zaměstnankyni oznámit své 

těhotenství zaměstnavateli.
55

 Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi intimní záležitost, 

právní předpisy ponechávají oznámení na těhotné zaměstnankyni. Na těhotnou 

zaměstnankyni je tak přenesena odpovědnost za případné následky neoznámení svého 

těhotenství zaměstnavateli (např. poškození plodu nebo zdraví). V případě, že těhotná 

zaměstnankyně koná práci, která je těhotným zakázána, je žádoucí, aby své těhotenství 

oznámila ihned. 

Naopak zaměstnavateli je podle § 316 odst. 4 písm. a) zákoníku práce zakázáno 

vyžadovat od zaměstnankyně i dalších osob informace, týkající se mj. jejího těhotenství 

a rodinných nebo majetkových poměrů. Může tak činit pouze z důvodu povahy práce, 

např. měla-li by žena konat práci, která je těhotným ženám zakázána. Informaci 

zaměstnankyně o těhotenství je nutné považovat za osobní citlivý údaj. Zaměstnavatel 

je proto povinen ke zprávě o těhotenství tímto způsobem přistupovat a naložit s ní 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť její zpracování 

jednoznačně zasahuje do osobní integrity zaměstnankyně.56 

Lze souhlasit s názorem, že zaměstnankyni je možné považovat za těhotnou, pokud 

své těhotenství oznámí zaměstnavateli, avšak ještě nemá lékařské potvrzení
57

. 

Zaměstnavatel by jí měl v tomto okamžiku poskytnout zvýšenou ochranu 

v pracovněprávních vztazích, i když to takto není výslovně stanoveno.58 Lékařské 

potvrzení může po těhotné zaměstnankyni požadovat dodatečně. V odborné literatuře59 
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 Podle čl. 2 písm. a) směrnice 92/85/EHS "těhotnou zaměstnankyní" se rozumí těhotná zaměstnankyně, 

která uvědomí svého zaměstnavatele o svém stavu. Způsob informování směrnice nepředepisuje, 

ponechává jej na úpravě členským státům. 
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 Podrobněji JANEČKOVÁ E.; BÁRTÍK, V. Zpracování citlivých osobních údajů v pracovněprávním 

poměru. Práce a mzda, 2012, č. 4, s. 25-27.  
57

 VYSOKAJOVÁ, M.; KAHLE, B.; RANDLOVÁ, N.; HŮRKA, P.;  DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce: komentář. 5. 

vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 453 (aut. kap. N. Randlová).  
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 ŠTANGOVÁ, V. Aktuální otázky zaměstnávání žen. In PICHRT, J.; MORÁVEK, J. (eds.): Atypická 

zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 165.    
59

 Např. HALÍŘOVÁ, G. Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. Praha: Leges, 

2014, s. 45. 
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probíhá diskuse, zda v zákoníku práce uložit těhotné ženě povinnost oznámit a prokázat 

své těhotenství zaměstnavateli, čímž by mohl být přesně určen počátek ochrany.  

S ohledem na vysokou intimitu sdělení nedochází ze strany zaměstnankyň ke 

zneužívání práv. To znamená, že neoznamují neexistující těhotenství za účelem získání 

výhod určených těhotným zaměstnankyním. Právní úprava zvláštních pracovních 

podmínek těhotných zaměstnankyň je ze strany zaměstnavatelů zpravidla respektována, 

především pokud jde o oblast úpravy zákazů prací a pracovišť těhotným ženám. Proto 

tato aplikace v praxi nečiní v zásadě žádné problémy.
60

 Těhotné zaměstnankyni může 

být podle současné právní úpravy poskytnuta ochrana ještě dříve, než může své 

těhotenství prokázat, což je pro těhotnou zaměstnankyni výhodné, tudíž není třeba 

právní regulaci oznamování těhotenství upravovat. 

Těhotná zaměstnankyně má nárok v souladu a za podmínek nařízení  

č. 590/2006 Sb. na pracovní volno v souvislosti s  prenatálním vyšetřením, a to 

s náhradou mzdy, pokud návštěva zasahuje do pracovní doby. Těhotenství je rovněž 

zohledněno v právní úpravě hmotného zabezpečení v rámci nemocenského pojištění. 

Těhotným zaměstnankyním za splnění zákonných podmínek vzniká nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Těhotenství je 

rovněž zohledněno v některých dalších institutech např. v ochranné lhůtě pro vznik 

nároku na peněžitou pomoc v mateřství. 

4.2 Zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu  

Objektem ochrany zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu je 

její zdraví.
61

 Faktor biologický odráží samotné vymezení chráněného subjektu: matka 

 do konce devátého měsíce po porodu.
 
 Doba ochrany začíná dnem narození dítěte a 

končí uplynutím devíti měsíců od porodu.  

Nejdůležitějším právním institutem tohoto období je mateřská dovolená podle  

§ 195 zákoníku práce. Zákoník práce dále pak stanoví několik ochranných opatření 
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 MOTYČKOVÁ, P. Změny v oblasti zakázaných prací a pracovišť. Práce a mzda, 2015, č. 7-8, s. 22. 
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 Podle čl. 2 písm. b) směrnice 92/85/EHS „zaměstnankyní krátce po porodu“ se rozumí každá 

zaměstnankyně krátce po porodu. Způsob informování směrnice nepředepisuje, ponechává jej na úpravě 

členským státům. 
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přímo pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu. Jedná se např. 

zákaz výkonu některých prací podle § 238 zákoníku práce či povinnost zaměstnavatele 

převést tuto zaměstnankyni na jinou práci, pokud koná práci, která je jí zakázaná podle 

§ 239 zákoníku práce.  

Ochranná opatření pro skupinu zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce 

po porodu není často využívána, a to z důvodu čerpání mateřské dovolené v plném 

rozsahu a následné rodičovské dovolené. 

4.3 Zaměstnankyně, která kojí 

Zaměstnankyně, která kojí je samostatně chráněný subjekt.
62

 Lékaři doporučují 

výlučné kojení dítěte do jeho šesti měsíců, po této době pokračovat v kojení 

v kombinaci s vhodnými příkrmy podle potřeby dítěte do dvou let věku.
63

 Kojení je 

důležité pro zdravý vývoj dítěte a vytvoření vazby matka – dítě. Právní úprava 

zohledňuje kojení v několika institutech, např. zákazy prací pro zaměstnankyni, která 

kojí podle § 238 zákoníku práce nebo přestávky ke kojení podle § 242 zákoníku práce. 

4.4 Osoby pečující o dítě  

Období péče o dítě je pro osoby pečující náročné z důvodů finančních, 

psychických, časových i fyzických. Právní předpisy tuto skutečnost zohledňují.  

Zaměstnavatel nesmí podle § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžadovat od 

zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se 

základním pracovněprávním vztahem. Nesmí také vyžadovat informace o rodinných 

poměrech. To ovšem neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze 

práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, 

kdy to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí 

zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. Na druhou stranu zaměstnanci, 

pokud uplatňují svá práva týkající se péče o děti, musí zaměstnavateli tyto informace 
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 Podle čl. 2 písm. c) směrnice 92/85/EHS „kojící zaměstnankyní“ se rozumí každá kojící 
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 NEVORAL, J. Výživa. In LEBL, J. a kol. Klinická pediatrie. Praha: Galén, 2012, s. 118. 
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sdělit, popř. osvědčit. Další informace ohledně rodinných poměrů zaměstnanci 

zaměstnavateli sdělují v souvislosti se zpracováním mezd (např. daňové zvýhodnění na 

děti).    

Ve většině případů realizují tato práva rodiče dítěte. Avšak v souvislosti s 

proměnou rodiny mohou práva realizovat i jiné oprávněné osoby než rodiče dítěte. 

Práva adresovaná osobám pečujícím o děti můžeme rozdělit z hlediska subjektu do 

dvou skupin.  

První skupinou jsou práva, která se vztahují na taxativně určený okruh subjektů. 

Jedná se např. o mateřskou či rodičovskou dovolenou a na ni navazující ochranu před 

skončením pracovního poměru. Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou mají 

kromě matky a otce
64

 dítěte též podle § 197 odst. 1 zákoníku práce zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela. Rozhodnutím příslušného orgánu 

se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče 

nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory. Těmi jsou rozhodnutí podle  

§ 7 odst. 10 a 11 zákona o státní sociální podpoře.  

Druhou skupinu tvoří případy, kdy podstatná je péče o dítě, nikoliv rodičovství, jak 

plyne z dikce ustanovení např. § 241 odst. 2 zákoníku práce zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec pečující o dítě. Ochrany požívá i zaměstnanec, který žije ve společné 

domácnosti s dětmi jiného rodiče a pečuje o ně.
65

 To znamená, že i on může např. 

požádat o kratší pracovní dobu. Domácností podle § 347 odst. 5 zákoníku práce je 

společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své 

potřeby. Domácnost není definována rodičovskými vztahy, ale vychází z trvalého a 

faktického soužití osob v jedné společné domácnosti.  
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 Na čerpání rodičovské dovolené má nárok i zaměstnanec, který převzal do trvalé péče nezletilé dítě, i 

když nezletilý byl v době žádosti o rodičovskou dovolenou, ne z hlediska právních, ale z hlediska 

společenských a mravních norem, považován za jeho syna (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 

října 2010, sp. zn. 21 Cdo 3533/2009). 
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 Podle § 885 občanského zákoníku pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho 

výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, 

kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v 

rodinné domácnosti. 
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V této situaci vzniká otázka, zda není osoba pečující o dítě definovaná příliš široce. 

Zatímco u výslovného souhlasu s pracovní cestou podle § 240 zákoníku práce lze široký 

okruh zaměstnanců považovat za praktický, neboť zaměstnanec může operativně 

odmítnout pracovní cestu z rodinných důvodů, tak u práva na kratší pracovní dobu a 

jinou vhodnou úpravu pracovní doby podle § 241 odst. 2 zákoníku práce je široké 

vymezení méně vhodné. Teoreticky je tedy možné, že zaměstnavatel vyhoví žádosti o 

kratší pracovní dobu osobě, která nemá k dítěti příbuzenský vztah a následně z vážných 

provozních důvodů nevyhoví zaměstnankyni pečující o její tři děti. De lege ferenda 

okruh oprávněných pečujících osob měl být omezen okruhem výše definované skupiny 

první.  

Zvláštní místo v právním řádu zaujímají osoby, které pečují o děti ve zvýšené míře 

závislé na péči jiné osoby, a proto mají nárok na příspěvek na péči podle §§ 7 a 8 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákoník práce zohledňuje ve svých 

ustanoveních osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), např.  

v § 241 odst. 2 zákoníku práce při žádosti o kratší pracovní dobu. Dále v textu tyto 

osoby pečující budou také označovány jako „osoby pečující o dítě závislé na péči jiné 

osoby“. Jejich právní postavení se také odráží v právu sociálního zabezpečení 

(zdravotní pojištění či důchodové pojištění).  

Velmi složitou situaci mají osoby pečující o dítě, které zároveň pečují o své rodiče, 

kteří mohou být rovněž osobami závislými na péči jiné osoby podle §§ 7 a 8 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento okruh osob bývá nazýván sandwichová 

generace.
66

 Na tuto skupinu však právní předpisy zatím nepamatují. V poslanecké 

sněmovně je návrh novely zákona o nemocenském pojištění, který zavádí novou dávku 

dlouhodobé ošetřovné, které by mělo být poskytováno definovanému okruhu osob 

především příbuzných při závažných zdravotních problémech.
67

 Zavedení této dávky by 

jistě výrazně alespoň z té finanční stránky napomohlo překlenout nejtěžší období 

                                                 
66
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Praha: Gender Studies, 2011, s. 11-18. 
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dlouhodobé intenzivní péče při závažných zdravotních potížích dítěte nebo seniora.  

De lege ferenda by bylo vhodné tuto skupinu sandwichové generace legislativně 

definovat a její pečovatelskou činnost více promítnout do určitých práv, např. v úpravě 

pracovní doby či ve výpočtu starobního důchodu.  

4.5 Osamělá osoba pečující o dítě 

Složitější situaci v plnění rodičovských povinností a povinností vyplývajících 

z pracovního poměru mají zaměstnanci pečující o dítě, kteří zůstali sami.  

Podle § 350 odst. 1 zákoníku práce se osamělými rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo 

rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z 

jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem. Dále 

také v textu bude pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance bude 

používán souhrnný termín „osamělý zaměstnanec.“ I na osamělého zaměstnance se 

vztahuje ochrana podle § 316 odst. 4 zákoníku práce ohledně zákazu zaměstnavatele 

zjišťovat rodinné poměry zaměstnance. Výjimkou by byly případy, kdy je pro to dán 

věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento 

požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní 

právní předpis. Příkladem může být požadavek osamělého zaměstnance na delší 

podpůrčí dobu ošetřovného. 

Současná právní úprava zohledňuje osamělost zaměstnance pouze ve třech 

případech. Jedná se o úpravu, která má zajistit v zájmu dětí určitou stabilitu v rodině. 

Zákoník práce v § 240 u pracovní cesty a přeložení zohledňuje věk u dětí u osamělých 

zaměstnankyň a osamělých zaměstnanců pečujících o dítě ve věku do 15 let.
68

 

Zvýhodnění u pracovní podmínky přeložení není významná, protože i zaměstnanci bez 

dětí jsou dostatečně chráněni před jednostranným přeložením ze strany zaměstnavatele. 

Dále u osamělých zaměstnanců a osamělých zaměstnankyň je podle § 40 zákona o 

nemocenském pojištění ošetřovného upravena delší podpůrčí doba. Podpůrčí doba u 

ošetřovného činí nejdéle 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který 

má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní 

docházku. 

                                                 
68

 U ostatních zaměstnanců je věková hranice dítěte 8 let. 
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Problémem z pohledu zásady solidarity je, že osamělost je někdy i výsledkem 

svobodné volby, případně i nezodpovědného chování, nikoliv jako výhradní sociální 

situace, do níž se osamělá osoba pečující o dítě dostala ne vlastním přičiněním. Je pak 

otázkou, do jaké míry má společnost projevovat větší rozsah solidarity s někým jen 

proto, že si určitou životní cestu zvolil.
69

 Na druhou stranu skutečnost, že osamělost 

není více zohledněna právními předpisy, negativně často nejvíce dopadá právě na ty 

zaměstnankyně, které se do situace osamělosti dostaly, aniž by to byla jejich volba.   

4.6  Specifické postavení mužů v souvislosti s rodičovstvím a péčí o dítě 

Zaměstnanci – muži mají právo na stejné pracovní podmínky v souvislosti s péčí o 

dítě jako matka, kromě ustanovení, která chrání zaměstnankyni z biologických a 

fyziologických důvodů. Jsou rovněž chráněni stejně jako zaměstnankyně před výpovědí 

a okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v době čerpání 

rodičovské dovolené podle §§ 53 až 55 zákoníku práce.  

Určité specifikum představuje u zaměstnance – muže část rodičovské dovolené, a 

to v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

Tato doba činí 22 týdnů (resp. 31 v případě vícerčat) od narození dítěte a zaměstnanec – 

muž je v pracovním poměru chráněn stejně jako zaměstnankyně čerpající mateřskou 

dovolenou.  

Překážky v práci podle § 191 zákoníku práce a podle nařízení č. 590/2006 Sb., 

které se týkají péče či ošetřování dítěte, dopadají stejným způsobem na zaměstnance – 

muže. Dvě důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance jsou nařízením  

č. 590/2006 Sb. určeny zaměstnancům – mužům. Takový zaměstnanec má právo na 

pracovní volno s náhradou mzdy v souvislosti s převozem manželky nebo družky do 

porodnice a bez náhrady mzdy po dobu přítomnosti u porodu. Velmi praktickou se jeví 

možnost, v případě potřeby péče o dítě mladší 10 let, když osoba, která o toto dítě jinak 

pečuje, zpravidla matka, byla přijata do ústavní péče v nemocnici (léčebném ústavu) 

nebo porodila atd. V takové situaci náleží ošetřovné zaměstnanci, který o dítě skutečně 

pečuje podle § 39 odst. 2 písm. b) č. 3 zákona o nemocenském pojištění, což je v praxi 
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 Srov. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Volební období 2013- 2017. Sněmovní tisk č. 

1078/0. Vládní návrh zákona o zálohovaném výživném. 
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zpravidla manžel nebo druh matky. Po návratu matky vzniká nárok na ošetřovné pouze 

v případě, že lékař shledá důvody, pro které nemůže matka nadále pečovat o starší dítě. 

Následně může vzniknout též nárok na ošetřovné z důvodu potřeby ošetřování matky po 

porodu, a to podle § 39 odst. 1 písm. a) č. 2 zákona o nemocenském pojištění. 

Novela zákona o nemocenském pojištění
70

 zavedla novou dávku nemocenského 

pojištění – dávku otcovské poporodní péče – otcovskou (kap. 8.1.6). Po dobu nároku na 

otcovskou bude moci otec čerpat rodičovskou dovolenou podle § 196 zákoníku práce, 

tím bude jeho nepřítomnost v práci omluvena.  

Dosud zaměstnanci – otcové čerpali zpravidla po narození dítěte dovolenou podle  

§ 211 zákoníku práce a násl. Vzhledem k tomu, že dovolenou určuje zaměstnavatel 

podle § 217 odst. 1 zákoníku práce, otec neměl jistotu, že dovolenou bude moci 

skutečně čerpat. Alternativou byla možnost čerpání rodičovské dovolené podle § 196 

zákoníku práce. Avšak v tomto případě se jednalo o obligatorní pracovní volno bez 

náhrady mzdy. Se zřetelem, že dítě v prvních týdnech života převážně spí nebo je 

kojeno, nemá dávka otcovské v tomto období na budování vzájemných vztahů mezi 

otcem a dítětem větší význam. Smysl otcovské je zejména výchovný. Má posílit 

povědomí o rovnosti žen a mužů v péči o dítě a vytvořit prostor pro participaci mužů na 

péči o malé děti i v domácnosti.  

4.7 Specifické postavení žen v souvislosti s mateřstvím 

Dříve měly ženy v pracovněprávních vztazích, a to v souvislosti s možným 

mateřstvím, fyziologickou stavbou a předpokládanou péčí o děti právo na zvláštní 

pracovní podmínky. Současná koncepce rovného zacházení a zákazu diskriminace 

nepřipouští, aby právní předpisy upravovaly pracovní podmínky ohledně péče o dítě 

odlišně pro muže a ženy. Výjimkou jsou pouze ochranná ustanovení týkající se 

těhotenství, porodu a kojení ženy.  

Zaměstnavatel je však povinen zaměstnankyni informovat podle  

§ 103 odst. 1 písm. h) zákoníku práce, jestliže při práci přichází v úvahu expozice 
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 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Volební období 2013-2017. Sněmovní tisk  

č. 821/0. Novela zákona o nemocenském pojištění. 
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rizikovým faktorům, které by mohly poškodit plod v těle matky. Zaměstnankyně by 

proto měla znát, v jak rizikovém prostředí pracuje ještě před tím, než otěhotní, aby 

mohla v případě plánovaného těhotenství včas zaměstnavatele požádat o převedení na 

jinou práci nebo změnit zaměstnavatele. Na převedení na jinou práci z důvodu 

plánovaného těhotenství však nárok není.  

Současné právní přepisy reflektují fyziologickou stavbu ženy pouze v souvislosti 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, upravuje množství odlišných hodnotících 

limitů či zátěže pro muže a ženy rozdílně.  Příkladem jsou odlišné přípustné hygienické 

limity podle § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci. Toto ustanovení například určuje, že přípustný hygienický limit je 

omezen pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném 

zvedání a přenášení na 20 kg, při častém zvedání a přenášení na 15 kg.
71
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 Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při 

občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg.  
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5 Právní postavení těhotných zaměstnankyň, matek-

zaměstnankyň a osob pečujících o děti v jednotlivých 

institutech pracovního práva 

 

5.1 Obecně ke zvláštním pracovním podmínkám těhotných zaměstnankyň, 

zaměstnankyň-matek a zaměstnanců pečujících o děti 

Jednotlivá práva osob pečujících o děti vznikají na základě právních skutečností, 

s nimiž pracovněprávní předpisy spojují vznik, změnu nebo zánik právního vztahu. 

Právní skutečnosti spočívají v právně relevantním jednání v souladu s právními 

předpisy. Tímto jednáním (např. žádost zaměstnankyně o převedení z noční práce na 

denní práci) rozumíme realizaci subjektivního práva. Vůle oprávněného subjektu 

rozhoduje, zda bude právo realizovat, případně v jakém rozsahu. Povahu právních 

skutečností mají i některé objektivně, tj. mimovolně nastalé okolnosti, pokud s nimi 

právní normy spojují právní následky spočívající ve vzniku, změně nebo zániku práv a 

povinností. Jsou-li v souladu s objektivním právem, nazývají se právní událostí.
72

 Tím 

je např. narození dítěte či těhotenství. S těhotenstvím je spojen absolutní zákaz výkonů 

některých prací, který nastává ex lege.  

Práva osob pečujících o děti lze charakterizovat jako soubor práv, jejichž účelem je 

ochrana a podpora osob pečujících o dítě v jejich sociální situaci, a tím jim umožnit 

současnou realizaci práv a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů a 

občanskoprávních (rodinných) vztahů. Míra a rozsah realizace jednotlivých práv a 

povinností je ponecháno na vůli osoby pečující o dítě.
73

 Ochranná funkce se projevuje 

zvláštními pracovními podmínkami při realizaci pracovněprávního vztahu, kdy jsou 

zaměstnanci pečující o děti v důsledku svých zvýšených povinností znevýhodněni 

oproti ostatním zaměstnancům, a zvláštní podporou v oblasti sociálního zabezpečení. 

V právní úpravě pracovních podmínek těhotných žen, zaměstnankyň-matek a osob 

pečujících o děti se promítá zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance a 

zásada uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce ve smyslu  

§ 1 odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce.  
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 Srov. GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 

146. 
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 V rámci státní služby se používá termín sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s 

výkonem služby, např. § 116 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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Podle § 4a odst. 1 zákoníku práce mohou být práva nebo povinnosti 

v pracovněprávních vztazích upravena odchylně od zákoníku práce, jestliže to zákoník 

práce výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není 

možné odchýlit. Od ustanovení uvedených v § 363 zákoníku práce je možné se odchýlit 

jen ve prospěch zaměstnance. Zaměstnavatel tak může např. rozšířit okruh osob, u nichž 

bude vyžadovat výslovný souhlas s pracovní cestou, než je uvedeno v § 240 odst. 1 

zákoníku práce.  

Obsah pracovněprávních vztahů, resp. vzájemná práva a povinnosti, které se 

realizují mezi zaměstnancem (popř. zaměstnancem pečujícím o dítě, těhotnou 

zaměstnankyní, zaměstnankyní-matkou do devátého měsíce po porodu, a 

zaměstnankyní, která kojí) a zaměstnavatelem lze rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny patří práva a povinnosti, která jsou explicitně spojená s péčí o dítě, popř. 

těhotenstvím, porodem nebo kojením a lze je souhrnně nazvat jako zvláštní pracovní 

podmínky těhotných žen, zaměstnankyň-matek a zaměstnanců pečujících o děti. Druhou 

skupinou (viz kap. 6), jsou pracovněprávní vztahy nebo pracovní podmínky (např. práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele), které sice nejsou výhradně adresované osobám 

pečujícím o děti, avšak jsou těmito osobami na trhu práce často využívané. Zatímco 

první skupinu pracovních podmínek tvoří většinou kogentní normy a smluvní volnost je 

velmi omezená, druhá skupina pracovních podmínek je upravena i normami 

dispozitivními. Proto si strany pracovněprávního vztahu v souladu se zásadou smluvní 

volnosti mohou upravit práva a povinnosti odchylně od ustanovení této normy. 

Ochrana těhotné zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně do 

devátého měsíce po porodu je veřejným zájmem společnosti. Práva upravená na jejich 

ochranu je možné rozdělit na absolutní a relativní.  

Absolutní ochrana se projevuje v zákonem určených povinnostech adresovaných 

oběma stranám pracovněprávního vztahu. Jedná se např. o zákaz některých prací 

těhotných zaměstnankyň a následné povinnosti zaměstnavatele převést zaměstnankyni 

na jinou práci, ale i povinnost zaměstnavatele nepřidělovat práci zaměstnankyni 

v období 14 týdnů mateřské dovolené a povinnost zaměstnankyně nekonat v této době 

práci. Obě strany musí postupovat podle zákona a jejich shodnou svobodnou vůlí nelze 
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zákonný zákaz změnit. Cílem absolutní ochrany je žádoucí chování zaměstnance a 

zaměstnavatele a znemožnit takové chování zaměstnavateli, kdy by na zaměstnance 

vyvinul nátlak, aby své právo neuplatňoval. 

Relativní ochranu lze spatřovat ve skutečnosti, kdy oprávněný zaměstnanec 

disponuje určitým právem, které může a nemusí vůči zaměstnavateli uplatnit. Na druhé 

straně zaměstnavatel je povinen při uplatnění tohoto práva konat. Jedná např. o právo 

těhotné zaměstnankyně na převedení z práce noční na práci denní. V případě uplatnění 

tohoto práva, je zaměstnavatel povinen těhotnou zaměstnankyni převést z noční práce 

na denní práci.  

5.2 Těhotenství, péče o dítě a diskriminace v pracovněprávních vztazích 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat zásadu rovného zacházení a zdržet se 

diskriminace mj. na základě pohlaví ve smyslu § 1 odst. 1 písm. e) a § 16 zákoníku 

práce a podle antidiskriminačního zákona.  

Mateřství resp. otcovství představuje úzký vztah mezi matkou a dítětem, resp. 

otcem a dítětem. Skutečnost, že osoba pečuje o dítě, se může stát zdrojem 

znevýhodnění. Podle § 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona se diskriminace na základě 

těhotenství, mateřství nebo otcovství považuje za diskriminaci na základě pohlaví. 

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví, nebo povinností k 

rodině pak tedy znamená, že je nepřípustné činit rozdíly, pokud jde o pracovní 

podmínky, odměňování, odbornou přípravu či postup v zaměstnání mezi muži a ženami. 

V tomto ohledu lze velmi pozitivně hodnotit § 3 nařízení vlády č. 144/2015 Sb.,  

o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění 

rodinného a osobního života s výkonem státní služby, podle kterého služební úřad 

umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby z důvodu 

mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo který čerpá služební volno z důvodu péče 

o dítě do 4 let věku, na jeho žádost účast na vzdělávání státních zaměstnanců. Státní 

zaměstnanec tak získává možnost kontaktu se svým oborem a jednoduššího návratu do 

výkonu služby po skončení rodičovského volna.  
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Diskriminace s ohledem na péči o děti se projevuje u těhotných žen a především u 

žen pečujících o děti, a to nejvíce v oblasti odměňování za práci, v přístupu ke vzdělání 

a ve funkčním postupu. K této problematice se Soudní dvůr Evropské unie vyjádřil 

v mnoha rozhodnutích. Příkladem je rozsudek,
74

 podle kterého ženu na mateřské 

dovolené není možné z důvodu veřejného zájmu vyloučit z odborného vzdělávání, které 

je nedílnou součástí jejího zaměstnání a je povinné k tomu, aby bylo možné dosáhnout 

definitivního jmenování na místo úředníka, jakož i mít prospěch ze zlepšení svých 

podmínek zaměstnání, přičemž této ženě zaručují právo účasti na dalším pořádaném 

odborném vzdělávání, jehož datum je však nejisté. 

V případě diskriminace mají těhotná zaměstnankyně a zaměstnanec pečující o děti 

možnost se obrátit na Veřejného ochránce práv. Ten přispívá k prosazování práva na 

rovné zacházení se všemi osobami, mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem 

Veřejný ochránce práv především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace 

při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace
75

 nebo ochrany 

před diskriminací soudně podle § 10 antidiskriminačního zákona.
76

 Spory ve věcech 

diskriminace nejsou časté, v  letech 2010 až 1014 bylo pravomocně ukončeno 12 sporů 

s motivem diskriminace.
77

  

Je možné také vést úvahu, pokud se bude v budoucnosti zásada rovného zacházení 

mezi muži a ženami i nadále prosazovat stále více v rovném rozdělení povinností 

v domácnosti, v péči o děti a následně i v kratší participaci obou rodičů (či jiných 

oprávněných osob pečujících o děti) na trhu práce, pak osoby s dětmi z důvodu 

rodinných povinností nebudou moci časově konkurovat bezdětným zaměstnancům. To 

znamená, že pokud se nyní hovoří o diskriminaci žen na trhu práce v souvislosti s péčí o 

děti, v budoucnu by se diskriminační jednání mohlo týkat všech osob pečujících o děti 

na trhu práce, a to bez rozdílu pohlaví. Diskriminačním faktorem by již nebylo pohlaví, 

ale péče o děti.  
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5.3 Ochrana osobních práv před vznikem pracovního poměru 

Podle § 30 odst. 2 zákoníku práce smí zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s 

jednáním před vznikem pracovního poměru jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí 

s uzavřením pracovní smlouvy. Cílem tohoto omezení je zajistit rovný přístup 

k zaměstnání všem uchazečům o zaměstnání podle směrnice 2006/54/ES a směrnice 

2000/78/ES. Zaměstnavatel se uchazečů o zaměstnání nesmí dotazovat zejména na 

rodinné poměry, to znamená dotazy směřující na rodinný stav, počet dětí či těhotenství 

apod.  

Zásadu rovného zacházení s muži a ženami, jako právo na rovné pracovní 

příležitosti zakotvuje zákon o zaměstnanosti, který zakazuje zaměstnavateli nabízet 

zaměstnání v rozporu s touto zásadou podle § 12 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 

Zaměstnavatel musí při výběru budoucích zaměstnanců ve vztahu k péči o děti:
78

 

– zajistit rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které se o zaměstnání u 

něho ucházejí. Za nerovné zacházení se přitom nepovažuje rozlišování, které stanoví 

zvláštní právní předpis, 

– zajistit rovný přístup k zaměstnání ve smyslu směrnice 2006/54/ES, 

– respektovat zákaz diskriminace na základě pohlaví (mateřství, otcovství, 

těhotenství). 

Tento přístup má ochránit osoby pečující o děti a těhotné ženy před jejich vyloučením 

z trhu práce a před horším zacházením než s osobami bez dětí. 

Zaměstnavatel se zásadně nesmí uchazečky o zaměstnání dotazovat na skutečnost, 

zda je těhotná. Zákaz vyžadování informací je zdůvodněn ochranou před diskriminací, 

protože případné těhotenství uchazečky o zaměstnání či péče o dítě uchazeče o 

zaměstnání může představovat důvod pro jejich diskriminaci v rámci přijímacího řízení. 

V této souvislosti je třeba zmínit skutečnost, že zaměstnavatelé v době socialismu pod 

různými záminkami odmítali zaměstnávat těhotné ženy.
79

 Zaměstnávání těhotných žen 

s ohledem na délku mateřské a rodičovské dovolené je z pohledu zaměstnavatele 

nepřínosné a nevýhodné. Zůstává otázkou, zda zákaz diskriminace může těhotnou 
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zaměstnankyni před diskriminací skutečně ochránit. Diskriminaci je totiž velmi obtížné 

odhalit a prokázat ji především v předsmluvních vztazích. Co je však cílem zákazu 

diskriminace? Má být cílem stav, kdy těhotná žena najde před porodem zaměstnání, 

které ji po určitou dobu finančně zabezpečí anebo prosazování rovných příležitostí 

mužů a žen? Zákaz diskriminace může vyvolat takové chování zaměstnavatelů, kdy 

těhotnou ženu odmítnou zaměstnat, protože je malá pravděpodobnost prokázat 

diskriminaci při náboru zaměstnanců. Pokud by zaměstnavatel těhotnou zaměstnankyni 

zaměstnal, ale na dobu určitou nebo s ní ukončil ve zkušební době spolupráci, pak by se 

mohlo jednat o diskriminaci, kterou je možné snadněji prokázat.
80

 Výsledkem je, že 

těhotnou zaměstnankyni zaměstnavatel nezaměstná vůbec. Obavy z obvinění 

z diskriminace může naopak diskriminační chování ze strany zaměstnavatelů zvýšit. 

Jejich chování však bude ovšem rafinované, skryté a pokrytecké. Těhotná žena skutečně 

často nenajde zaměstnání, protože podle zásady rovného zacházení s muži a ženami má 

s ní být nakládáno, jako by těhotná nebyla. Zaměstnavatel její hendikep nesmí 

v pracovních podmínkách (např. v délce pracovněprávního vztahu) zohlednit. 

Nezaměstnané těhotné ženy pak představují zbytečnou zátěž sociálního systému, 

ačkoliv by pracovat mohly. Efektivnější ochranu by představovala právní norma, která 

by jasně stanovila účel zaměstnávání těhotné ženy. Tím by mělo být zajištění její obživy 

minimálně po dobu těhotenství a měla by mít nárok na řádnou a spravedlivou odměnu 

jako ostatní zaměstnanci, přičemž doba trvání pracovního poměru by mohla být 

omezená. Můžeme konstatovat, že antidiskriminační pracovní právo, které je explicitně 

v českém právním řádu skoro 20 let výrazně právní postavení těhotných žen 

v předsmluvních vztazích nezlepšilo.  

Těhotenství v rámci přijímacího řízení do zaměstnání je předmětem četných 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Podle často citovaného rozhodnutí
81

 Dekker 

těhotnou ženu není možné ze strany zaměstnavatele odmítnout zaměstnat s poukazem 

na její těhotenství, ačkoliv jinak by jí zaměstnavatel považoval vhodnou. Toto odmítnutí 

není možné odůvodnit zvýšenými náklady práce nebo omezením provozu 
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zaměstnavatele po dobu mateřské dovolené.
82

 Otázkou je, zda toto rozhodnutí je 

skutečně efektivní a zda nemůže vést ještě k větší nechuti zaměstnávat těhotné ženy. 

Zaměstnavateli vznikají v důsledku plnění zásady rovného zacházení další finanční 

náklady a je otázkou, zda je to správné. Příště zaměstnavatel uchazečku neodmítne 

z důvodu těhotenství, ale zcela pokrytecky najde jiný důvod, např. nedostatečná 

komunikace uchazečky. Pak je velmi složité prokázat, že důvodem odmítnutí bylo 

těhotenství uchazečky. 

K problematice diskriminace těhotných žen v přístupu k zaměstnání se opakovaně 

vyjádřil Veřejný ochránce práv. Zaměstnavatel nesmí odmítnout uzavření základního 

pracovněprávního vztahu z důvodu těhotenství. Takové jednání by bylo diskriminační. 

Zaměstnavatel nesmí požadovat potvrzení od uchazečky o zaměstnání potvrzení o tom, 

že není těhotná. Pak by se jednalo o přímou diskriminaci na základě pohlaví.
83

 

V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům o zaměstnání podle 

§ 30 odst. 2 zákoníku práce rovněž pokládat ani dotazy týkající se rodičovství a péče o 

děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, a to je jednou z forem 

zakázané diskriminace. Pokud se takto získané informace stanou podkladem pro 

rozhodnutí o nepřijetí do zaměstnání, jedná se o přímou diskriminaci založenou na 

pohlaví podle § 2 odst. 2 antidiskriminačního zákona. Totéž platí i pro případ, kdy 

uchazeč o zaměstnání odmítne odpovídat na nezákonné dotazy a v důsledku toho je 

ukončeno vyjednávání o uzavření pracovního poměru.
84

 

Důsledkem výše uvedené právní úpravy je jev, kdy uchazeč o zaměstnání, který 

pečuje o děti, při pohovorech se zaměstnavatelem často předstírá, že péče o děti pro ně 

neznamená žádný problém a zaměstnavatel přistupuje k uchazeči, jako by žádné děti 

neměl. Výsledkem je oboustranné pokrytectví. Zaměstnavatel různými nepřímými 

otázkami zjišťuje možnosti a případné povinnosti k dětem uchazeče o zaměstnání 

nepřímými otázkami, např. Pracovní doba do 18,00 není pro Vás problém? Jak si ale 

může uchazeč pečující o děti sjednat individuální pracovní podmínky v rámci možné 
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smluvní volnosti, jestliže se obecně doporučuje o dětech při pohovoru nehovořit? 

Uvedený zákaz v § 30 odst. 2 zákoníku v podstatě chrání zaměstnavatele před 

diskriminačním jednáním, pokud jej zaměstnavatel dodrží. O tématu péče o děti a s tím 

spojené pracovní podmínky může začít u pohovoru hovořit pouze uchazeč o 

zaměstnání, ovšem z obav, aby z důvodu péče o děti nebyl diskriminován, tak zpravidla 

neučiní. Je otázka, zda uvedená pravidla zákoníku práce nebrání rozvoji předsmluvního 

jednání ohledně pracovních podmínek osob pečujících o děti, aby si zaměstnavatel i 

zaměstnanec mohli dojednat obsah pracovněprávního vztahu, tak aby oběma smluvním 

stranám vyhovoval. Strany, které jednají o uzavření pracovněprávního vztahu, by měly 

druhou stranu informovat o svých možnostech, povinnostech a barierách. V zaměstnání 

každý stráví podstatnou část života. Zaměstnavatel, je osobou, která výrazně ovlivňuje 

život každého zaměstnance. Volba zaměstnavatele je proto pro osoby pečující o děti 

klíčová. Potřebují detailně znát před uzavřením pracovního poměru organizaci práce u 

zaměstnavatele, aby se mohly rozhodnout, zda práci s péčí o děti skloubí či nikoliv. 

Skutečnost, že se budou strany chovat, jako že děti žádné nejsou, tím povinnosti 

osobám pečující o děti nezmizí. Naopak často vznikají psychické obavy z nástupu do 

práce, že nebudou schopny z časových důvodů plnit povinnosti k zaměstnavateli, a volí 

atypická zaměstnání (viz kap. 6). Péče o děti není záležitost, kterou by měli uchazeči o 

zaměstnání zakrývat. Naopak péče o děti je společensky důležitá a prospěšná činnost. 

Uzavření pracovního poměru pro zaměstnavatele může následně znamenat určité 

zákonné omezení smluvní volnosti z důvodu péče o dítě, a proto by měl vědět, že 

v případě uzavření pracovního poměru s konkrétním uchazečem, bude možná muset 

plnit určité další povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Na druhou stranu osoba 

pečující o dítě může představovat velmi stabilního a loajálního zaměstnance. 

Kladně lze proto hodnotit výsledky ekonomického experimentu, které ukázaly, že 

možnosti vstupu na pracovní trh v první fázi – tedy v pozvání k pracovnímu pohovoru – 

jsou pro ženy stejné či v případě kvalifikovanějších pozic dokonce příznivější než pro 

muže. Obavy, že by ženy v různých fázích mateřství – očekávání a následné mateřství – 

byly diskriminovány ze strany zaměstnavatelů v této fázi pracovního trhu, se ukázaly 
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jako nepotvrzené.
85

 Ačkoliv jsou zaznamenány statisticky poměrně velké rozdíly 

přístupu do zaměstnání (resp. v míře zaměstnanosti), mezi muži a ženami,
86

 na základě 

citovaného experimentu lze konstatovat, že tomu tak není v důsledku diskriminace, ale 

svobodné volby a preferencí jednotlivých mužů a žen.  

5.4 Bezpečné pracovní podmínky 

Zákoník práce klade značný důraz na předcházení ohrožení života a zdraví při 

práci. Zaměstnavatel je podle § 102 odst. 1 zákoníku práce povinen vytvářet bezpečné a 

zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Základní povinností zaměstnavatele podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je 

nepřipustit, aby jakýkoliv zaměstnanec vykonával zakázané práce nebo práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, tím spíš těhotná 

zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí či zaměstnankyně devět měsíců po porodu 

vykonávala. V případě, že zaměstnavatel má jakoukoliv pochybnost o zdravotní 

způsobilosti zaměstnankyně, je třeba postupovat aktivně a požadovat, aby se 

zaměstnankyně podrobila lékařské prohlídce v zařízení závodní preventivní péče a byl 

vyhotoven lékařský posudek o její zdravotní způsobilosti.
87

 

Zákoník práce klade důraz na ochranu zdraví při práci těhotných zaměstnankyň, 

zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyň, které kojí. 

Proto ve vztahu k těmto zaměstnankyním stanoví zákoník práce další povinnosti. 

Zaměstnavatel je podle § 103 odst. 1 písm. h) zákoníku práce povinen preventivně 

zaměstnankyně informovat, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikových 

faktorů, které poškozují plod v těle matky. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, 

které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je 

zaměstnavatel dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, 

kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají 
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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. Další povinnost obsahuje § 103 odst. 4 zákoníku práce, 

kdy zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, 

a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na 

pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 

Vzhledem k tomu, že v době sjednávání pracovního poměru nebo některé z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr s uchazečkou, nejsou a nemohou být 

zaměstnavateli známy relevantní skutečnosti ohledně jejího stavu, je povinen ji proto 

informovat také o tom, jaké práce jsou zakázány těhotným ženám, zaměstnankyním, 

které kojí a matkám do konce devátého měsíce po porodu. Současně seznámit budoucí 

zaměstnankyni s riziky případné vykonávané práce a jejich možnými účinky na 

těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a s opatřeními, která přijal a přijímá ke snížení 

rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s 

vykonávanou prací. 

5.5 Zákaz prací 

Právní úprava zákazů prací a pracovišť těhotným a kojícím ženám nebo ženám 

krátce po porodu patří mezi tu oblast práva, která je v České republice a v minulosti v 

Československu tradičně řazena mezi ty právní úpravy, jak již bylo zmíněno, která je ze 

strany zaměstnavatelů dodržována. 

Podle § 238 zákoníku práce je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které 

ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č. 180/2015 Sb.,  

o zakázaných pracích a pracovištích stanovilo práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do 

konce devátého měsíce po porodu. Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie 

především směrnici č. 92/85/EHS a zohledňuje nově přijaté nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, a 

některé další změny evropských právních předpisů.
88

 

Okruh subjektů, na které vyhláška dopadá, vyplývá již ze samotného názvu 

vyhlášky. Jde o těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-

matky do konce devátého měsíce po porodu. V ustanovení § 2 vyhlášky o zakázaných 

pracích a pracovištích jsou taxativně určené práce, které jsou zakázané těhotným 

zaměstnankyním. Z velmi širokého vymezení zakázaných prací pro těhotné 

zaměstnankyně lze uvést práce těžební a v podzemí, práce spojené s neúměrnou 

fyzickou zátěží vzhledem ke změnám organismu v těhotenství, např. spojené 

s přepravou, zvedáním a přenášením břemen překračujících stanovené ukazatele, 

spojené s tlakem na břicho, vykonávané ve vnuceném tempu. Z okruhu prací 

zakázaným těhotným ženám jsou uvedeny v § 3 vyhlášky o zakázaných pracích a 

pracovištích některé práce zakázané kojícím ženám a v § 4 zmíněné vyhlášky některé 

práce zakázané zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Nejvíce 

jsou vyhláškou o zakázaných pracích a pracovištích chráněny těhotné zaměstnankyně. 

Zákaz podle vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích lze označit jako zákaz 

obecný. Naproti tomu zákaz podle § 238 odst. 2 zákoníku práce, kdy těhotná 

zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, a zaměstnankyně-matka do konce devátého 

měsíce po porodu nesmí být zaměstnána pracemi, pro které nejsou pro ně podle 

lékařského posudku zdravotně způsobilé, lze označit jako individuální.  

V případě, že zaměstnankyně koná práci, která je jí z výše uvedených důvodů 

zakázaná, je zaměstnavatel povinen podle § 239 odst. 1 a 2 zákoníku práce převést ji na 

jinou práci. 

5.6 Převedení na jinou práci 

5.6.1 Podmínky převedení na jinou práci  

Převedením na jinou práci se rozumí změna pracovního poměru, která spočívá v 

tom, že zaměstnavatel uloží zaměstnanci takové práce, které nespadají pod druh práce, 
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které je zaměstnanec povinen konat na základě pracovní smlouvy anebo právního 

předpisu, přičemž nedochází ke změně smluvních stran pracovněprávního vztahu.
89

 

Převedení na jinou práci má zaměstnanci zajistit pokračování pracovního poměru, kdy 

nemůže trvale nebo dočasně konat práci, kterou má sjednanou v pracovní smlouvě.
90

 

Podle § 239 odst. 1 a 2 zákoníku práce koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně 

matka do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, která kojí práci, která je 

těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její 

těhotenství, je zaměstnavatel povinen ji převést dočasně na práci, která je pro ni vhodná 

a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná 

zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její 

žádosti vyhovět. Tato povinnost je shodně stanovena i v § 41 odst. 1 písm. d) zákoníku 

práce. Účelem převedení uvedených kategorií zaměstnankyň na jinou práci je ochrana 

jejich zdraví a nenarozeného dítěte, ale také ochrana zachování výše příjmu po dobu, 

kdy nemohou konat práci, která jim je zakázána.  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo seznam zakázaných prací vyhláškou o 

zakázaných pracích a pracovištích. Ochrana se týká pouze taxativně určených tří 

kategorií zaměstnankyň: těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek do konce 

devátého měsíce po porodu a zaměstnankyň, které kojí. 

Z uvedených ustanovení § 239 odst. 1 a 2 zákoníku práce lze rozlišit tři případy, 

kdy zaměstnavatel je povinen realizovat povinnost převedení zaměstnankyně na jinou 

práci.  

V případě že zaměstnankyně koná vyhláškou o zakázaných pracích a pracovištích 

práci zakázanou práci, a to v okamžiku oznámení těhotenství zaměstnankyní, 

zaměstnavatel je povinen ukončit přidělovaní této práce. Zaměstnavateli dále vzniká 

povinnost převést zaměstnankyni na jinou práci. Těhotná zaměstnankyně by měla 

následně své těhotenství prokázat potvrzením od lékaře. 
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V druhém případě musí být splněna podmínka předložení lékařského posudku, 

který potvrzuje, že zaměstnankyně nemůže konat sjednanou práci z důvodu těhotenství, 

porodu nebo kojení. Zákoník práce pro tento případ nestanovuje, zda se musí jednat 

o lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Postačí 

tedy jakýkoliv lékařský posudek, ze kterého vyplývá, že práce konaná zaměstnankyní 

ohrožuje její těhotenství nebo mateřství ze zdravotních důvodů.
91

  

V těchto dvou případech nemůže zaměstnankyně v žádném případě ovlivnit svou 

situaci a zákonnou povinnost zaměstnavatele převést ji na jinou práci. Zákonodárce tak 

upřednostnil ochranu zdraví života a zdraví ženy a dítěte před zásadou smluvní volnosti. 

Listina v článku 9, který se týká zákazu nucených prací, připouští zákonnou výjimku ze 

zákazu nucených prací, a to v ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) Listiny z důvodu ochrany 

života, zdraví nebo práv druhých. Toto dočasné omezení smluvních stran 

pracovněprávního vztahu je přiměřené vzhledem k tomu, že objektem i subjektem 

ochrany je i nenarozené dítě. 

Třetí případ převedení na jinou práci, a to z práce noční na práci denní, se liší od 

předchozích dvou tím, že jeho uplatnění závisí pouze na vůli zaměstnankyně. 

Předpokladem uskutečnění práva převedení z noční práce na práci denní je relevantní 

projev vůle zaměstnankyně a tím je žádost o převedení na denní práci adresovaná 

zaměstnavateli. Zákoník práce nestanoví formu žádosti, postačí ústní žádost. Po jejím 

sdělení zaměstnavatel není oprávněn zaměstnankyni přidělovat práci v noci.
92

 

Noční práce představuje pro těhotnou ženu větší riziko z hlediska zdravotního i 

psychologického než přesčasová práce. A ta je podle § 241 odst. 3 zákoníku práce pro 

těhotné zaměstnankyně absolutně zakázaná. Ohledně úpravy noční práce chráněné 

skupiny de lege ferenda by bylo vhodné s ohledem na znění čl. 7 směrnice č. 
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92/85/EHS
93

 upravit noční práce analogicky jako u přeložení. To znamená, že by platil 

obecný zákaz noční práce pro uvedenou skupinu zaměstnankyň, které by mohly 

písemně zaměstnavatele požádat o přidělování práce v noci.  

Zákoník práce umožňuje v § 45 převedení na jinou práci na základě žádosti, kdy 

práce, kterou vykonává těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě, přímo 

neohrožuje jejich zdraví, ale přesto není pro ně vhodná. Zaměstnavatel je povinen 

vyhovět žádosti zaměstnance při splnění těchto podmínek: 

– zaměstnankyně předloží doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb, 

podle kterého není vhodné, aby dále vykonávala dosavadní práci nebo pracovala na 

dosavadním pracovišti,  

– zaměstnavatel má možnost zaměstnankyni převést a nebrání mu v tom provozní 

důvody, 

– práce a pracoviště, na které zaměstnankyni převádí, musí být pro ni vhodné. 

Vzhledem k dočasnosti trvání těhotenství a podmínce, že zaměstnavatel není 

povinen žádosti vyhovět v určité lhůtě, není tento institut pro těhotné zaměstnankyně 

významný.  Jeho praktické využití lze předpokládat u zaměstnanců pečujících o děti 

s méně vážnými zdravotními problémy či omezeními.  

5.6.2 Postup při převedení na jinou práci  

Zákoník práce v ustanovení § 41 stanoví zaměstnavateli postup a další povinnosti 

při převádění zaměstnankyně na jinou práci. Z dikce ustanovení § 41 odst. 3 zákoníku 

práce  není-li možné dosáhnout účelu převedení … převedením zaměstnance v rámci 

pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného 

druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil 

vyplývá, že zaměstnavatel by při převádění zaměstnankyně na jinou práci měl 

upřednostnit její převedení na jinou práci v rámci sjednaného druhu práce. Sjednaný 

druh práce v pracovní smlouvě omezuje pravomoci zaměstnavatele při přidělování 

práce zaměstnankyni. Zaměstnavatel určí zaměstnankyni nově pracovní náplň v rámci 

sjednaného druhu práce, což nepředstavuje změnu pracovní smlouvy v ujednání o druhu 
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práce, na který byla zaměstnankyně přijata.
94

 Nová náplň práce nesmí obsahovat práce, 

které jsou zaměstnankyni zakázané. Teprve v případě, když nelze zaměstnankyni 

přidělit práce v rámci sjednaného druhu práce, může zaměstnavatel zaměstnankyni 

převést i na práci jiného druhu. Zaměstnavatel je povinen předem projednat podle  

§ 41 odst. 7 zákoníku práce se zaměstnankyní důvod jejího převedení na jinou práci a 

dobu, po kterou má převedení trvat. Zákoník práce jednoznačně určuje, jak postupovat 

pokud zaměstnankyně se svým převedením nesouhlasí. Zaměstnavatel může 

zaměstnankyni přidělit na nový druh práce, i když s ním zaměstnankyně nebude 

souhlasit, avšak musí být dosaženo účelu převedení na jinou práci.  

Pro převedení zaměstnankyně na jinou práci zákoník práce stanoví určitá kritéria 

nového druhu práce. Zaměstnavatel je povinen při převádění zaměstnankyně na jinou 

práci přihlížet ke vhodnosti práce s ohledem na její zdravotní stav, schopnosti a pokud 

možno také kvalifikaci. Zaměstnavatel tedy není oprávněn převést zaměstnankyni na 

jakýkoli libovolný druh práce. Nový druh práce by měl odpovídat zdravotnímu stavu, 

schopnostem a pokud možno také kvalifikaci převáděné zaměstnankyně. Je však na 

zaměstnavateli, na jaký druh práce při dodržení podmínek stanovených v § 41 odst. 6 

zákoníku práce zaměstnankyni převede. Nejvyšší soud
95

 konstatoval, že jde tedy o 

práci, kterou je zaměstnankyně vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopnostem a 

kvalifikaci schopna vykonávat, a zároveň se vyjádřil k postupu, který je třeba při 

převedení zaměstnankyně na jinou práci dodržet. Z toho, že nová vhodná práce má 

odpovídat pokud možno i kvalifikaci zaměstnankyně, lze dovodit, že takovou prací je 

třeba považovat především práci odpovídající kvalifikaci zaměstnankyně a teprve 

potom (není-li místo odpovídající kvalifikaci zaměstnankyně volné) práci, která 

odpovídá pokud možno nejvíce kvalifikaci zaměstnankyně, a teprve posléze (není-li 

volné ani pracovní místo odpovídající co nejvíce kvalifikaci zaměstnankyně) práci, pro 

kterou se zvláštní kvalifikace nevyžaduje. 

Jestliže zaměstnavatel zaměstnankyni převádí na jinou práci, a ta neodpovídá 

pracovní smlouvě, a zaměstnankyně s takovým převodem nesouhlasí, pak zákoník práce 
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požaduje v § 46, aby ji převedl jen po projednání s odborovou organizací. Toto 

projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v 

kalendářním roce. Současně však platí, že s ohledem na § 19 písm. g) zákoníku práce 

převedení na jinou práci by nebylo neplatné, i pokud by k projednání s odborovou 

organizací nedošlo. Pokud by odborová organizace při projednání s převedením na 

jinou práci nesouhlasila, může zaměstnavatel i přes nesouhlas odborové organizace 

převedení na jinou práci uskutečnit a zaměstnanec bude povinen takovou práci konat.  

V případě, že zaměstnankyně odmítne konat takové práce, může se jednat 

o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci ve smyslu 52 písm. g) zákoníku práce.  

S převedením zaměstnankyně na jiný druh práce zákoník práce spojuje s povinností 

zaměstnavatele zajistit převáděným zaměstnankyním na jiný druh práce školení 

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
96

 

Odpadnou-li důvody, pro které byla zaměstnankyně převedena na jinou práci, pak 

podle § 44 zákoníku práce platí, že je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni 

podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ní na změně pracovní smlouvy. 

Skutečnostmi k ukončení převedení na jinou práci je porod dítěte, uplynutí devíti 

měsíců po porodu, skončení kojení nebo odpadnutí důvodu, pro který byl posudek o 

zákazu výkonu prací vypracován. 

5.6.3 Praktické otázky spojené s převedením na jinou práci  

Složité otázky postupu se objevují v okamžiku, kdy zaměstnavateli vzniká 

povinnost převést zaměstnankyni na jinou práci a zaměstnavatel práci, na kterou by ji 

mohl převést, nemá. Pak se jedná o překážky na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 

zákoníku práce a zaměstnankyni přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku. Uvedené řešení lze pokládat za nepřiměřené vůči zaměstnavateli. 

Zaměstnavatel je povinen platit náhradu mzdy v době překážky v práci na jeho straně, 

aniž by tuto překážku zavinil nebo mohl ovlivnit. 
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V praxi se běžně stává, že těhotná zaměstnankyně, která nesmí vykonávat 

dosavadní práci, bývá svým ošetřujícím lékařem uznána dočasně práce neschopnou, a to 

zpravidla až do nástupu na mateřskou dovolenou. Toto lze považovat za obcházení 

právní úpravy, které oběma smluvním stranám – zaměstnavateli i zaměstnankyni – 

vyhovuje.
97

 

Zde by bylo žádoucí právní úpravu uzpůsobit de lege ferenda praxi. Nárok na 

nemocenské nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství by bylo možno 

vztáhnout i na případy, kdy zaměstnavatel v případě zákazu práce nemá pro těhotnou 

zaměstnankyni práci. Po dobu  kojení a po dobu do konce devátého měsíce po porodu 

by nebylo možné tyto dávky pobírat v souběhu s rodičovským příspěvkem z důvodu 

jejich možného zneužití. Tato změna by patrně odrazovala zaměstnavatele zaměstnávat 

ženy pracemi, které jsou v době těhotenství zakázané. 

5.6.4  Přestávky ke kojení 

Právní úprava přestávek ke kojení v § 242 zákoníku práce naplňuje požadavek, aby 

matky kojící své děti měly pro tento účel nárok na dostatek volného času.
98

 Přestávky 

ke kojení a jejich rozsah jsou stanoveny v závislosti na věku dítěte. Zákoník práce 

stanovuje zaměstnavateli povinnost, aby zaměstnankyni, která kojí dítě, poskytnul, 

kromě přestávek v práci i zvláštní přestávky ke kojení. Matce, která pracuje po 

stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho 

věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinová přestávka 

za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní 

pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do 

konce jednoho roku jeho věku. Rozhodující pro poskytování přestávek při kratší 

pracovní době je celkový rozsah sjednané týdenní pracovní doby, nikoli délka 

jednotlivých směn. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se 

za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud by zaměstnankyně 

kojila dítě starší jednoho roku a třech měsíců, právo na přestávku ke kojení jí nevzniká. 
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V praxi nejsou přestávky ke kojení často matkami využívány, a to z důvodu čerpání 

mateřské a rodičovské dovolené matkami zpravidla v celém rozsahu. V případě využití 

přestávek ke kojení je vhodné, aby zaměstnankyně o této skutečnosti zaměstnavatele 

včas informovala a sjednala jejich režim.
99

 V důsledku vzniku předškolních zařízení 

v blízkosti pracovišť zaměstnavatelů nelze do budoucna vyloučit, že právo na přestávky 

ke kojení se budou v budoucnu uplatňovat častěji.  

5.7 Vysílání na pracovní cestu 

Pracovní cesta je právním institutem, který umožňuje zaměstnavateli vyslat svého 

zaměstnance na pracovní cestu. Podle § 42 odst. 1 zákoníku práce pracovní cestou se 

rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo 

sjednané místo výkonu práce. Doba pracovní cesty není zákonem omezena, může trvat 

po dobu nezbytné potřeby ke splnění jejího účelu. 

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen na základě dohody s 

ním. Tato dohoda může být součástí pracovní smlouvy, což je v praxi poměrně 

rozšířené, nebo je uzavřena zvlášť. Dohoda o pracovních cestách nemusí být uzavřena 

písemně. K dohodě může dojít i konkludentně tím, že zaměstnanec na pracovní cestu 

nastoupí.
100

 Při určování podmínek pracovní cesty je zaměstnavatel povinen přihlížet k 

oprávněným zájmům zaměstnance. Podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel ještě 

před jejím zahájením.
101

 

Zákoník práce v zájmu ochrany taxativně určených osob, které pečují o děti nebo o 

jiné osoby, omezuje vyslání na pracovní cestu ve zvýšeném rozsahu. Tyto osoby smějí 

být podle § 240 odst. 1 zákoníku práce být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce 

svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Jedná se o těhotnou 

zaměstnankyni, zaměstnance bez ohledu na pohlaví pečující o dítě do 8 let, osamělého 

zaměstnance, který pečuje o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, zaměstnance, který 
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prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby. Ochrana 

se týká poměrně širokého počtu zaměstnanců.  

Zaměstnavatel je povinen si vyžádat souhlas těchto zaměstnanců s každou pracovní 

cestou mimo obec svého bydliště či pracoviště, a to i v případě, že má uzavřenou 

dohodu o souhlasu s pracovními cestami podle § 42 odst. 1 zákoníku práce. Pro udělení 

souhlasu není stanovena písemná forma, postačí tedy ústní souhlas. V případě, že 

zaměstnanec souhlasí, zaměstnavatel ho může vyslat na pracovní cestu bez jakéhokoli 

omezení. K vyslání na pracovní cestu v obvodu obce svého pracoviště nebo bydliště 

zaměstnance postačí dohoda podle § 42 odst. 1 zákoníku práce.  

5.8 Přeložení zaměstnance 

Podstatnou náležitostí pracovní smlouvy podle § 34 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 

je sjednání místa nebo míst, v nichž má být práce vykonávána. Místo výkonu práce lze 

v pracovní smlouvě platně vymezit, jako např. všechny pobočky zaměstnavatele nebo 

obec, kraj, region či území České republiky. Smluvní strany jsou při sjednávání 

pracovní smlouvy omezeny pouze tím, že ujednání o místě výkonu práce musí být vždy 

určité. Nejsou však omezeny ve sjednání rozsahu sjednaného místa výkonu práce. 

Zaměstnavatel pak může v rámci sjednaného místa či míst přidělovat práci.  

Podle § 43 odst. 1 zákoníku práce obecně platí, že přeložit zaměstnance k výkonu 

práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho 

souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní 

potřeba. To znamená, že pokud je jakýkoliv zaměstnanec překládán, musí se svým 

přeložením souhlasit a musí svou vůli vyjádřit písemným, ústním nebo konkludentním 

souhlasem.  

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně chráněni 

před jednostranným přeložením ze strany zaměstnavatele. Zákoník práce přesto mj. pro 

těhotné zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti do věku 8 let, osamělého 

zaměstnance, který pečuje o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro 

zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o dítě závislé na péči 
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jiné osoby, stanovuje, že tito zaměstnanci mohou být přeloženi jen na vlastní žádost. To 

znamená, že zaměstnavatel by měl výslovnou žádost zaznamenat, nejlépe písemně. 

Smluvní strany by při uzavírání pracovního poměru měli sjednávat pouze takové 

místo výkonu práce, ve kterém zaměstnanec bude schopen práci vykonávat a 

zaměstnavatel bude schopen přidělovat práci. Sjednání příliš širokého místa výkonu 

práce např. „všechny pobočky zaměstnavatele“ se v judikatuře
102

 považuje za svobodný 

určitý projev vůle obou stran. V případě, že zaměstnavatel bude požadovat po 

zaměstnanci výkon práce v jiné pobočce zaměstnavatele, vzdálené např. 250 km od 

dosavadního pracoviště, zaměstnanec se v takovém případě neplatnosti sjednání místa 

výkonu práce u soudu nedovolá, a to bez ohledu na svou sociální a rodinnou situaci. 

Užší sjednání místa výkonu práce je pro zaměstnance pečujícího o dítě klíčové. 

Zaměstnavatel je pak omezen v překládání zaměstnance v rámci sjednaného místa 

výkonu práce. V případě, že zaměstnanec sjednal místo výkonu práce široce, může se 

tato skutečnost projevit po návratu z rodičovské dovolené, kdy zaměstnavatel může 

zaměstnance přeložit do jiného místa výkonu práce, a to v rámci sjednaného místa 

výkonu práce. Nové pracoviště může být pro zaměstnance poměrně vzdálené od místa 

bydliště nebo dopravně nedostupné a tím se zaměstnavatelé vyhnou zaměstnávání 

zaměstnanců po rodičovské dovolené či hrazení odstupného, neboť zaměstnanci v tomto 

případě zpravidla dávají podnět k rozvázání pracovního poměru. Je důležité, aby 

zaměstnanci, kteří uzavírají pracovní smlouvu, věnovali místu výkonu práce pozornost 

a přistupovali jen na ta ujednání ohledně místa výkonu práce, která mohou s ohledem na 

(budoucí) péči o děti splnit a která odpovídají povaze vykonávané práce. 

5.9 Vysílání k pracovnímu výkonu práce do jiného členského státu 

Základ pro regulaci vysílání pracovníků v rámci Evropské unie je směrnice č. 

96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále také „směrnice 

96/71/ES“). Z důvodu rozdílné dílčí úpravy pracovního práva v jednotlivých členských 

státech stanoví směrnice  96/71/ES minimální standard ochrany vysílaných pracovníků. 

K tomuto standardu patří podmínky, které musí být vysílajícímu pracovníku zaručené 

dle práva státu, na jehož území byl vyslán. Zákoník práce promítl požadavky směrnice 
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do § 319. Je-li podle tohoto ustanovení zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského 

státu Evropské unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na 

území České republiky, vztahuje se na něho mj. úprava České republiky, a to pokud jde 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně pracovních podmínek těhotných 

zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po 

porodu, rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace.  

Tento postup se však nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů 

členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější. Výhodnost se posuzuje u 

každého práva vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně. 

To znamená, že ochrana vyslaným těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 

které kojí, a zaměstnankyním do konce devátého měsíce po porodu je poskytována 

podle zákoníku práce. Jedná se např. o právní úpravu zákazu některých prací podle § 

238 zákoníku práce, převedení na jinou práci podle § 239 zákoníku práce či přestávek 

ke kojení podle § 242 zákoníku práce. V případě, že by právní úprava z vysílaného 

členského státu byla pro zaměstnankyni výhodnější, bude mít přednost před zákoníkem 

práce. Tím je zajištěno, že v případě, že bude-li vysílána zaměstnankyně z České 

republiky do jiného členského státu Evropské unie, budou její práva zaručená v České 

republice, která se týkají těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň matek a 

zaměstnankyň, které kojí, zachována. 

5.10 Mateřská a rodičovská dovolená 

5.10.1 Mateřská dovolená 

Právní institut mateřské dovolené je koncipován jako důležitá osobní překážka 

v práci na straně zaměstnankyně, který lze charakterizovat jako nárokové neplacené 

volno, poskytované v souvislosti s vysokým stupněm těhotenství, porodem, 

šestinedělím a péčí o novorozené dítě. Jeho účelem je ochrana zdraví matky a jejího 

plodu a dítěte. Náleží ženě buď v souvislosti s porodem a následnou péčí o své narozené 

dítě nebo v souvislosti s péčí o dítě při jeho převzetí do péče nahrazující péči rodičů. 

Zákoník práce upravuje maximální a minimální délku mateřské dovolené a okamžik 

nástupu této dovolené. Její délka umožňuje navázání potřebného vztahu matka – dítě, 
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který je důležitý pro vývoj dítěte po jeho celý život.
103

 Právní úpravu čerpání mateřské 

dovolené pro základní pracovněprávní vztahy obsahují ustanovení §§ 195, 197 a 198 

zákoníku práce. 

Zaměstnavatel je povinen čerpání mateřské dovolené umožnit a nepřítomnost 

zaměstnankyně v práci v souladu s § 191 zákoníku práce po tuto dobu omluvit.  

5.10.2 Délka mateřské dovolené  

Délka mateřské dovolené odráží kulturní a tradiční specifika a ekonomické 

možnosti každého státu.  

Každá zaměstnankyně, která je ve vysokém stupni těhotenství nebo porodí dítě, má 

právo čerpat mateřskou dovolenou. Délka mateřské dovolené podle § 195 odst. 1 

zákoníku práce činí 28 týdnů, pokud se jí narodilo jedno dítě. Jestliže se zaměstnankyni 

narodí dvě a více dětí, má právo na delší mateřskou dovolenou, a to po dobu 37 týdnů. 

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být podle § 195 odst. 5 zákoníku 

práce nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit před uplynutím 6 

týdnů ode dne porodu.  

Délka mateřské dovolené je rozdělena na část před porodem zpravidla 6 až 8 týdnů 

a na dobu po porodu zpravidla 20 až 22 týdnů, což odpovídá přibližně doporučované 

délce výhradního kojení dítěte matkou. Je žádoucí, aby matky využívaly délku mateřské 

dovolené v maximálním rozsahu, neboť období raného věku je nejdůležitější ke 

správnému vytvoření pouta mezi matkou a dítětem, které je pro dítě jedinečné a 

nenahraditelné.  

Zákoník práce pamatuje i na situace, kdy se dítě narodí mrtvé nebo během čerpání 

mateřské dovolené zemře. Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni podle 

§ 195 odst. 4 zákoníku práce mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Jestliže dítě zemře v 

době, kdy je zaměstnankyně na mateřské dovolené, přísluší jí podle § 198 odst. 4 

zákoníku práce mateřská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.   
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Porovnejme délku mateřské dovolené v jednotlivých zemích Evropské unie: 

Německo 14 týdnů, Švédsko 14 týdnů, Belgie 15 týdnů, Slovinsko 15 týdnů, Španělsko 

16 týdnů, Nizozemí 16 týdnů, Francie 16 týdnů, Lucembursko 16 týdnů, Litva 16 týdnů, 

Řecko 17 týdnů, Rakousko 18 týdnů, Finsko 18 týdnů, Lotyšsko 18 týdnů, Malta 18 

týdnů, Dánsko 18 týdnů, Rumunsko 18 týdnů, Estonsko 20 týdnů, Portugalsko 17 nebo 

21 týdnů, Itálie 22 týdnů, Maďarsko 24 týdnů, Irsko 26 týdnů, Polsko 26 týdnů, 

Bulharsko 32 týdnů, Slovensko 34 týdnů, Velká Británie 52 týdnů.
104

 Doba mateřské 

dovolené ve většině států koresponduje s podpůrčí dobou dávek v mateřství.
105

 

Uváděné státy Evropské unie svou délkou mateřské dovolené vyhovují směrnici č. 

92/85 EHS, která požaduje mateřskou dovolenou rozdělenou na část před porodem a 

část po porodu, a to v rozsahu nejméně 14 týdnů.
106

 Tato mateřská dovolená zahrnuje 

nejméně dvoutýdenní povinnou dovolenou na ochranu matky, kdy je matce vyplácena 

náhrada příjmů.
107

 Státy při stanovování mateřské dovolené rovněž splňují požadavky 

mezinárodního práva.
108

 

Ze souboru dat lze konstatovat, že v mezinárodním kontextu je délka mateřské 

dovolené, a tudíž ochrana matek a jejich dětí v České republice, nadstandardní. Tuto 

mimořádnou ochranu umocňuje skutečnost, že zaměstnankyně je za splnění zákonných 

podmínek po celou dobu trvání mateřské dovolené finančně zabezpečena dávkami 

nemocenského pojištění, což svědčí o vysoké sociální úrovni a solidaritě v České 

republice. Z výčtu dále vyplývá, že delší mateřskou dovolenou mají státy střední 

Evropy (bývalé státy Rakouska-Uherska) a naopak státy západní Evropy ji mají 
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zpravidla kratší. Tyto rozdíly vyplývají z odlišného dosavadního kulturního a 

historického vývoje.  

5.10.3 Nástup na mateřskou dovolenou  

Čerpání mateřské dovolené začíná zpravidla již před očekávaným dnem porodu. 

Důvodem je nepřetěžování organismu ženy ve vysokém stupni těhotenství, ochrana 

zdraví těhotné zaměstnankyně i plodu a v neposlední řadě i nerušená příprava na porod. 

Mateřskou dovolenou proto zaměstnankyně nastupuje podle § 195 odst. 2 zákoníku 

práce zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však 

od počátku osmého týdne před tímto dnem. Ošetřující lékař stanoví očekávaný den 

porodu, od kterého se odvozuje uvedené časové rozmezí, ve kterém si těhotná 

zaměstnankyně sama určí počátek čerpání mateřské dovolené dle její zdravotní a 

sociální situace. Zaměstnankyně počátek čerpání mateřské dovolené zaměstnavateli 

jednostranně sdělí. Zákoník práce nestanoví žádnou formu oznámení, tj. může být i 

ústní. V praxi však zaměstnankyně zpravidla oznamuje nástup na mateřskou dovolenou 

zaměstnavateli prostřednictvím tiskopisu, který vystavuje příslušný ošetřující lékař při 

vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nástupu na dočasnou pracovní 

neschopnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Zaměstnavatel je zpravidla se 

situací zaměstnankyně obeznámen a nástup na mateřskou dovolenou je většinou 

plánovaný a předem očekávaný, ačkoliv zákoník práce povinnost informovat 

zaměstnavatele ohledně těhotenství neupravuje.  

Zaměstnankyně je povinna podle § 206 odst. 1 zákoníku práce o plánovaném 

nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnavatele předem informovat. Informace 

zahrnuje den nástupu na mateřskou dovolenou a dobu jejího trvání. Čerpání mateřské 

dovolené v maximální délce je právo, nikoliv povinnost, a proto je vhodné především 

pokud zaměstnankyně plánuje dřívější návrat do práce, aby o tom zaměstnavatel věděl. 

V praxi jsou však tyto případy ojedinělé, naprostá většina zaměstnankyň čerpá 

mateřskou dovolenou v celém rozsahu.   

Ve výjimečných případech, kdy dojde k porodu ještě před řádně plánovaným dnem 

nástupu na mateřskou dovolenou, nastává čerpání mateřské dovolené dnem porodu.  
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Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, 

protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší podle § 195 odst. 3 zákoníku práce 

mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí stanovené doby 28 týdnů, 

resp. 37 týdnů v případě narození dvou a více dětí. 

Pokud však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem vyčerpá méně než 6 

týdnů z jiného důvodu, přísluší jí podle § 195 odst. 3 zákoníku práce mateřská dovolená 

ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, resp. 31 týdnů. Tímto jiným důvodem je 

zpravidla pokračování výkonu práce nejčastěji z finančních důvodů. Právní úprava tak 

zaměstnankyni nutí nastoupit na mateřskou dovolenou včas, jinak dojde ke zkrácení 

mateřské dovolené.  

5.10.4 Nenastoupení na mateřskou dovolenou 

V důsledku společenských i ekonomických změn a technického vývoje dochází 

v naší zemi v posledních desetiletích k výjimečným případům, kdy zaměstnankyně 

nenastupují na mateřskou dovolenou. Jelikož nástup na mateřskou dovolenou může 

znamenat přerušení kariérního růstu, snížení odborných znalostí nebo zrušení či ztrátu 

finančního zajištění.
109

 Lze se setkat s názorem,
110

 že čerpání mateřské dovolené není 

povinností. Podle tohoto názoru zbavení zaměstnankyně povinnosti výkonu práce 

v uvedené době je možné jen v případě, že mateřskou dovolenou nastoupí. Spojuje tak 

zdravotní ochranu pouze s institutem čerpání mateřské dovolené a nepřipouští výkon 

práce v období šestinedělí. Naopak pokud zaměstnankyně na mateřskou dovolenou 

nenastoupí, pak podle tohoto názoru je výkon práce v šestinedělí možný.  

Z dikce ustanovení § 195 odst. 1 zákoníku práce v souvislosti s porodem a péčí o 

narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená ani z ustanovení § 195 odst. 2 

zákoníku práce zaměstnankyně nastupuje zpravidla nevyplývá povinnost 

zaměstnankyně nástupu na mateřskou dovolenou. V případě, že zaměstnankyně 

nenastoupí na mateřskou dovolenou, neporušuje žádné ustanovení zákoníku práce. 
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Zaměstnankyně může v době porodu čerpat pracovní volno či dovolenou.
111

 Rovněž 

zaměstnavatel není povinen ani oprávněn zaměstnankyni nařídit či nutit k čerpání 

mateřské dovolené. Porušení zákoníku práce ze strany zaměstnavatele může v této 

souvislosti přicházet v úvahu ve vztahu k bezpečnosti práce a organizaci zdraví při 

práci. Přidělováním práce zdravotně nezpůsobilé zaměstnankyni by mohlo ohroženo její 

zdraví ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.  

Předčasný návrat do práce v šestinedělí je jednání nerozumné s ohledem na 

zdravotní stav ženy a jejího dítěte. Zde by měly sehrát pozitivnější úlohu nejen lékaři, 

ale i sdělovací prostředky, působit vhodně na ženy a podpořit je v čerpání mateřské 

dovolené, nikoliv téměř glorifikovat ty ženy, které mateřskou dovolenou odmítají.
112

 

V této souvislosti se také nabízí otázka, jestli může zaměstnavatel uzavřít základní 

pracovněprávní vztah se zaměstnankyní, která je v šestinedělí. Zákoník práce výslovný 

zákaz práce v období šestinedělí neobsahuje. S ohledem na ustanovení § 30 odst. 2 

nesmí zaměstnavatel zjišťovat u žádné nastupující zaměstnankyně do práce, zda není 

v šestinedělí. Pokud by byla zaměstnankyně v šestinedělí na základě vstupní lékařské 

prohlídky uznána za zdravotně způsobilou, zaměstnavatel by neporušil žádné 

ustanovení zákoníku práce. Dokonce u většiny prací konaných na základě dohod o 

pracích mimo pracovní poměr není vstupní lékařská prohlídka povinná. Nehledě na 

skutečnost, že lze sjednat např. dohodu o provedení práce i bez osobního kontaktu.  

Některé zahraniční právní úpravy stanoví výslovný absolutní zákaz práce 

v souvislosti s porodem. Příkladem může být německý zákon Mutterschutzgesetz (dále 

také „MuSchG“)
113

. Podle § 6 MuSchG se absolutně zakazuje zaměstnávat matky v 

době osmi týdnů po porodu. Pokud se matce narodí více dětí nebo při předčasném 

porodu, tato doba činí dvanáct týdnů. Tento zákaz nelze ani jednou smluvní stranou 

odmítnout. Relativní zákaz prací platí pro zaměstnankyně v šestinedělí, pokud dojde k 

úmrtí dítěte. V tomto případě se zaměstnankyně na svou žádost může vrátit do 
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zaměstnání dříve, ne však před uplynutím dvou týdnů po porodu. Toto prohlášení může 

matka kdykoliv odvolat.
114

 Německá právní úprava svým absolutním zákazem prací 

efektivněji chrání zdraví zaměstnankyň a zdraví dítěte, neboť zahrnuje i dobu, kdy 

nesmí zaměstnankyně pracovat v případě uzavření nového pracovněprávního vztahu po 

porodu. 

Podle čl. 8 Evropské sociální charty není mateřská dovolená koncipována jako 

povinnost, ale jako právo. Nicméně Česká republika je Evropskou sociální chartou 

zavázána s cílem zajistit účinný výkon práva zaměstnaných žen a na jejich ochranu 

poskytnout před a po narození dítěte volno v celkové délce nejméně 12 týdnů tak, že v 

této době obdrží placené volno nebo přiměřené dávky sociálního zabezpečení nebo 

podporu z veřejných fondů. V případě, že by počet pracujících zaměstnankyň v 

šestinedělí významně vzrostl, mohlo by se na tuto situaci pohlížet jako na nedodržování 

mezinárodních závazů. Pak by de lege ferenda bylo vhodné přistoupit k legislativní 

úpravě obdobně jako v Německu a výkon prací v době po porodu výslovně zakázat. 

Zatím se však jedná o jednotlivé excesy, proto změna právní úpravy zatím není nutná.  

5.10.5 Minimální délka mateřské dovolené 

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být podle § 195 odst. 5 zákoníku 

práce nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit před uplynutím 6 

týdnů ode dne porodu.
115

 Na základě použití slova nesmí lze dovodit, že se jedná o 

zákaz. Ačkoliv zákaz nesměřuje k žádné konkrétní osobě, z dikce ustanovení vyplývá, 

že je adresovaný oběma smluvním stranám pracovněprávního vztahu. Z uvedeného lze 

dovodit, že čerpání mateřské dovolené je nejen právem zaměstnankyně, ale po dobu 14 

týdnů také její povinností. Odpovídá tomu také povinnost zaměstnavatele nepřipustit v 

této době zaměstnávání ženy. Zaměstnankyně nemusí čerpat mateřskou dovolenou v 

plném rozsahu, tj. po dobu 28 týdnů.  Toto už je její právo, nikoli povinnost.
116
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5.10.6 Mateřská dovolená při převzetí dítěte 

Právo na mateřskou dovolenou má též zaměstnankyně, která převzala dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož 

matka zemřela. Mateřská dovolená při převzetí dítěte přísluší zaměstnankyni ode dne 

převzetí dítěte po dobu 22 týdnů. Převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 

31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.  

5.10.7 Přerušení mateřské dovolené 

Mateřská dovolená podle § 195 odst. 5 zákoníku práce v souvislosti s porodem 

nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě být přerušena před 

uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Důvody přerušení dovolené předvídá § 198 odst. 2 

zákoníku práce. Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého 

nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnankyně mezitím nastoupí do práce, přeruší se 

tímto nástupem mateřská dovolená. Její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného 

převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří 

let. 

5.11 Rodičovská dovolená 

5.11.1 Účel rodičovské dovolené 

Rodičovská dovolená je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, 

při které zaměstnavatel omluví jeho nepřítomnost v práci, jak je stanoveno v § 191 

zákoníku práce. Na rozdíl od mateřské dovolené rodičovská dovolená se poskytuje na 

žádost zaměstnance. Rodičovská dovolená je poskytována nejdéle do tří let věku dítěte. 

Česká republika patří se svou délkou rodičovské dovolené 28 týdnů (popř. 37 týdnů 

v případě narození vícerčat) k nejdelším v Evropě. Stejnou délku má i např. Litva, 

Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Španělsko. Ostatní státy mají rodičovskou 

dovolenou kratší např. Rakousko 10 týdnů, Irsko, Belgie a Řecko 17 týdnů, Itálie a 

Lucembursko 26 týdnů, Slovinsko 37 týdnů.
117
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Rodičovská dovolená je od počátku svého vzniku koncipována jako právo 

zaměstnance nikoliv jako jeho povinnost. Nástup zaměstnankyně po skončení mateřské 

dovolené (případně zaměstnance po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po 

kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) do práce není v praxi 

příliš častý. Důvodem je vysoká úroveň hmotného zabezpečení po dobu rodičovské 

dovolené a dlouhodobá tradice rodinné péče o děti raného věku v České republice.  

Dále v textu zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou označuje zaměstnance 

čerpajícího rodičovskou dovolenou a zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou.  

Účelem rodičovské dovolené je prohloubení vztahů a péče mezi matkou a dítětem 

a/nebo mezi otcem a dítětem. Pro dítě v období do tří let věku je důležité, aby jej 

strávilo především v rodinném prostředí a utvořilo si důležité rodinné vazby. Jedná se o 

jedinečné období, které v průběhu dalšího života nelze opakovat. Psychologové 

nedoporučují, aby děti v tomto věku navštěvovaly kolektivní zařízení. Situace je 

v České republice v tomto ohledu oproti mnoha „vyspělým“ evropským zemím velmi 

dobrá, protože lze konstatovat, že čeští rodiče předškolní zařízení jeselského typu téměř 

nevyužívají.
118

 Nehledě na skutečnost, že dítě je v tomto období ještě kojeno a 

prostřednictvím kojení vzniká také jedinečná vazba mezi matkou a dítětem.  

Jednu z možných definic, respektive elementů práva na rodinný život nastínil ve 

svém rozsudku Nejvyšší soud, když judikoval, že právo na rodinný život spočívá v 

udržování a rozvíjení vzájemných citových, morálních a sociálních vazeb mezi 

nejbližšími osobami.
119

 Právo na rodičovskou dovolenou, tak můžeme jednoznačně 

podřadit pod právo na rodinný život, neboť celodenní péče o dítě jedním z rodičů jistě 

naplňuje tyto znaky. 

Poznatky výzkumů z oboru psychologie z poslední doby potvrzují, že existují 

rozdíly ve vzájemné rané interakci matka – dítě, otec – dítě a dítě – širší prostředí, které 

potvrzují určitou vrozenou a přirozenou spontánnost mezilidských vztahů.
120

 

Z výsledků vyplývá nenahraditelný význam rané interakce matky s dítětem a specifická 
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role otce. Otec je zcela svébytným pečovatelem a vychovatelem. Jeho role je 

komplementární k matce.
121

 Tento přístup ospravedlňuje fakt, že v naprosté většině 

vykonávají práci spojenou s péčí o velmi malé děti ženy. Jedná se o přirozený jev, který 

je většině žen vrozený. Je velmi důležité, aby rodiče a především matky byli o významu 

vývoje dítěte tohoto věku informováni a rodičovskou dovolenou, pokud tuto možnost 

rodinné poměry dovolují, využívali.  

Hodnota mateřské péče o dítě v raném věku není v současnosti mediálně 

propagována. Naopak matky jsou podporovány k dřívějšímu návratu do práce. Je to tím, 

že Česká republika v rámci Evropské unie vykazuje nejnižší podíl zaměstnaných žen 

s dětmi do šesti let.
122

 Evropská komise proto opakovaně identifikuje nízkou 

zaměstnanost žen s malými dětmi jako jeden z hlavních problémů zaměstnanosti 

v České republice,
123

 a proto doporučuje navýšit dostupnost cenově přijatelných a 

kvalitních zařízení služeb péče o děti, a to se zaměřením na děti do tří let.
124 

Rovněž 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále také „OECD“) doporučuje 

České republice rodičovskou dovolenou zkrátit a omezovat prvky odrazující od návratu 

do práce.
125

 Zkracování rodičovské dovolené probíhá prostřednictvím možnosti 

zkrácení podpůrčí doby rodičovského příspěvku. 

Některé odborné práce z oboru sociologie
126

 výše uvedené postoje podporují a 

analyzují mateřství především z pohledu ekonomických nákladů, ztráty pracovních 

příležitostí, rozdílu mezd mezi muži a ženami apod. Slabinou těchto prací však je, že 

pracují pouze s ukazateli, které lze měřit. Důležitost kvality vztahu matka – dítě, popř. 
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otec – dítě, nebo štěstí, které při realizaci osobní rodičovské péče rodiče prožívají, nelze 

měřit. Absenci kvalitních rodinných vztahů též nelze vyjádřit v penězích.  

Současný trend, který pobízí především matky k dřívějšímu návratu do práce, má 

zřejmě pragmatičtější důvod než jen genderové rozdíly na trhu práce. Podle ekonomické 

studie
127

 ženy představují významný zdroj kvalifikované pracovní síly. Jsou tedy pro 

český trh práce a z pohledu ekonomického přínosu, např. tvorby hrubého domácího 

produktu, strategicky důležité. Dlouhá doba, kterou ženy tráví mimo trh práce v 

souvislosti s narozením dítěte a povinnostmi spojenými s péčí o malé děti, má tedy vliv 

na výkonnost ekonomiky České republiky.  

Pro některé zaměstnance není jednoduché rozhodnutí, jak dlouho zůstat s dítětem 

na rodičovské dovolené. Na jedné straně pomyslné misky vah je vlastní dítě a jedinečné 

období, které s ním může intenzivně strávit a na misce druhé mnoho let usilovné práce 

na sobě, případně pro zaměstnavatele, které delším výpadkem výrazně ztratí na 

hodnotě. Jedná se především o starší matky, jimž se podařilo vybudovat si v rámci 

zaměstnavatele určitou pozici, stát se kvalitní odbornicí či úspěšnou manažerkou. Je 

proto důležité, aby se každá osoba mohla rozhodnout sama za sebe. Toto rozhodnutí by 

mělo být okolím respektováno. V praxi se ukazuje, že osoby pečující o děti volí 

strategie obě. Některé čerpají rodičovskou dovolenou krátce, jiné naopak zůstávají 

s dětmi déle. Z pohledu zaměstnavatele tak může dojít ke ztrátě kvalitního zaměstnance, 

do něhož např. investoval a který namísto budování pracovní kariéry dal přednost 

rodině a dětem. Upřednostnění role matky (otce) před rolí zaměstnance znamená pro 

zaměstnavatele určité ekonomické ztráty.  

5.11.2 Okruh oprávněných subjektů k čerpání rodičovské dovolené 

Rodičovská dovolená náleží především rodičům dítěte. Rodičovská dovolená 

přísluší podle § 196 zákoníku práce matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci 
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od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě 

dosáhne věku tří let.  

Rodičovskou dovolenou mohou čerpat i jiné osoby než rodiče, pokud jim zákoník 

práce toto právo přiznává. Jedná se o osoby uvedené v § 197 odst. 1 zákoníku práce. 

Právo na rodičovskou dovolenou má též zaměstnanec, který převzal dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
128

 nebo dítě, jehož 

matka zemřela.  

Podle německé právní úpravy, § 15 odst. 1a Gesetz zum Elterngeld und zur 

Elternzeit (dále také „BEEG“)
129

 mají možnost čerpat rodičovskou dovolenou i 

prarodiče, pokud nečerpají rodičovskou dovolenou rodiče.
130

 Oba rodiče tak mohou 

pracovat, dítě přesto zůstává ve svém přirozeném rodinném prostředí. Děti by měly část 

svého života prožít s prarodiči, neboť mezi generacemi dochází k cennému předávání 

zkušeností, dovedností a informací. De lege ferenda by bylo vhodné obdobnou právní 

úpravu přijmout v České republice, a zároveň rodičovskou dovolenou prarodičem 

propojit s právní úpravou nároku na rodičovský příspěvek a navazující právní úpravu 

zdravotního a důchodového pojištění. Taková právní úprava by zvýšila mezigenerační 

solidaritu.   

5.11.3 Rodičovská dovolená v právu Evropské unie 

Rodičovská dovolená je upravena v ustanovení 2 směrnice 2010/18/EU, která 

přiznává pracujícím mužům a ženám individuální právo na rodičovskou dovolenou 

z důvodu narození nebo osvojení dítěte, aby mohli o toto dítě pečovat do dosažení 

stanoveného věku, nejvýše osmi let. Směrnice požaduje, aby právo na rodičovskou 

dovolenou bylo přiznáno na dobu nejméně čtyř měsíců. V zájmu podpory rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy by mělo být v zásadě udělováno jako 

právo nepřenosné. Pro podporu rovnoměrnějšího čerpání dovolené oběma rodiči má být 
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nepřenosný alespoň jeden z těchto čtyř měsíců. Délka rodičovské dovolené v České 

republice požadovanou délku výrazně přesahuje.   

Cílem směrnice 2010/18/EU je podpora rovných příležitostí a rovného zacházení 

pro muže a ženy. Proto požaduje, aby muži čerpali alespoň část rodičovské dovolené. 

K tomu má sloužit institut nepřenosné části rodičovské dovolené na druhého rodiče. 

Česká právní úprava je v souladu se směrnicí 2010/18/EU, neboť rodičovská dovolená 

je pojímána jako individuální právo každého rodiče (popř. oprávněného zaměstnance), 

které je nepřenosné, a každý rodič (oprávněný zaměstnanec) může čerpat rodičovskou 

dovolenou nezávisle na druhém rodiči (oprávněném zaměstnanci). Nezávislost čerpání 

rodičovské dovolené potvrzuje i zákon o veřejném zdravotním pojištění, kdy i po dobu 

současného čerpání rodičovské dovolené oběma rodiči (oprávněnými zaměstnanci), je 

stát plátcem zdravotního pojištění za oba rodiče (oprávněné zaměstnance). Viz kap. 

8.3.1. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cíl čerpání rodičovské dovolené podle směrnice 

2010/18/EU je odlišný od účelu rodičovské dovolené podle zákoníku práce. Zatímco 

česká právní úprava cílí na prohlubování vztahů rodiče a dítěte, směrnice 2010/18/EU 

sleduje především prosazování rovných příležitostí a rovné zacházení mužů a žen. 

Směrnice považuje rodičovskou dovolenou za instrument slaďování pracovního, 

soukromého a rodinného života a absolutně ve svých cílech pomíjí původní smysl 

rodičovské dovolené – péči o dítě. Určitý negativní prvek v pojímání rodičovské 

dovolené směrnice 2010/18/EU představuje požadavek na čerpání rodičovské dovolené 

oběma rodiči, čímž zasahuje do soukromí rodin bez ohledu na svobodnou vůli 

konkrétního páru – muže a ženy, jejichž představy mohou být od směrnice  2010/18/EU 

odlišné. Směrnice 2010/18/EU i české právo považují čerpání rodičovské dovolené za 

právo a nikoliv povinnost. Příčinu, že zaměstnanci – muži práva čerpat rodičovskou 

dovolenou téměř nevyužívají, ač institut rodičovské dovolené je v zákoníku práce 

obsažen téměř 20 let, je třeba hledat v přirozeném chování jednotlivých členů rodiny. 

Přesto zákonodárce upravil pod vlivem trendů z jiných zemí Evropské unie část 

rodičovské dovolené otce (popř. jiného oprávněného zaměstnance) jako „otcovskou 

dovolenou“ s hmotnou podporou dávky nemocenského pojištění tzv. otcovskou (viz 

kap. 8.1.6). 
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Naopak velmi inspirativní pro českou právní úpravu by mohlo být zvážit 

zapracování ustanovení 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2010/18/EU, které umožňuje 

rodičovskou dovolenou přiznat i na část pracovní doby. Částečný výkon práce v době 

rodičovské dovolené vykonávaný na základě původní pracovní smlouvy, a pokud by 

důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance nepokrývala celou pracovní 

dobu, by mohlo být jak pro zaměstnance čerpajícího rodičovskou dovolenou tak i 

zaměstnavatele praktické. Viz kap. 5.13. 

5.11.4  Žádost o rodičovskou dovolenou  

Z dikce ustanovení § 196 zákoníku práce vyplývá, že k čerpání rodičovské 

dovolené je třeba učinit žádost. To potvrzuje i stávající judikatura,
131

 podle které je 

výlučně na rodiči, zda o poskytnutí rodičovské dovolené požádá. 

Žádost o rodičovskou dovolenou lze charakterizovat jako právní jednání v souladu 

s § 196 zákoníku práce, které směřuje ke vzniku subjektivního práva zaměstnance na 

poskytnutí rodičovské dovolené. Na základě právního jednání zaměstnance, tj. 

projevení relevantní vůle vzniká ze zákona povinnost zaměstnavateli učinit rovněž 

právní jednání, a to umožnit zaměstnanci čerpání rodičovské dovolené v rozsahu, o 

který požádá. U zaměstnavatele se nejedná o projev vůle, ale o plnění zákonné 

povinnosti. Ke vzniku nároku na rodičovskou dovolenou je třeba dvou právních jednání, 

kdy jedno právní jednání implikuje druhé právní jednání, přičemž se nejedná o dohodu. 

Obě strany jsou svými právními jednáními vázány. 

Podle § 196 zákoníku práce je v žádosti o rodičovskou dovolenou třeba vymezit 

požadovaný rozsah (dobu) jejího čerpání. Toto vymezení je zcela v dispozici 

zaměstnance. Proto je svým požadavkem vázán. Z této informace pak zaměstnavatel 

zpravidla vychází při zajišťování náhrady za nepřítomného zaměstnance.   

Žádost o rodičovskou dovolenou je možné podat kdykoliv před dosažením tří let 

věku dítěte. Právo na čerpání rodičovské dovolené trvá po celé období od skončení 

mateřské dovolené u zaměstnankyně a u zaměstnance – muže od narození dítěte do 

dosažení tří let věku dítěte. Toto právo je možné je realizovat kdykoliv v uvedené době 
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a v jakémkoliv rozsahu a náleží oběma rodičům současně.
132

 Teprve podáním žádosti o 

poskytnutí rodičovské dovolené se právo stává nárokem, kdy zaměstnavateli vzniká 

povinnost rodičovskou dovolenou poskytnout. Specificky je doba čerpání rodičovské 

dovolené upravena pro osoby, které převzaly dítě do péče podle § 197 odst. 1 zákoníku 

práce.
133

 

Rodičovská dovolená je překážkou v práci, která je zaměstnanci zpravidla předem 

známa, proto musí podle § 206 odst. 1 zákoníku práce včas požádat zaměstnavatele o 

poskytnutí pracovního volna. Zákoník práce nestanoví, jak dlouho předem, ale 

s ohledem na délku trvání rodičovské dovolené, je vhodné podat žádost v dostatečném 

časovém předstihu.  Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen 

překážku v práci zaměstnavateli prokázat, a to zejména rodným listem dítěte nebo 

příslušným rozhodnutím o svěření dítěte ve smyslu § 197 odst. 1 zákoníku práce.
134

 

Forma žádosti o rodičovskou dovolenou není stanovena, ale doporučuje se 

z důvodu prevence možných budoucích sporů písemná žádost o poskytnutí rodičovské 

dovolené i písemné potvrzení vyhovění žádosti.
135

 Podle § 559 občanského zákoníku 

má každý právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy 

omezen ujednáním nebo zákonem. 

Lze tedy shrnout, právo na poskytnutí rodičovské dovolené vzniká, pokud jsou 

splněny tyto podmínky: 

– právní jednání učiní rodič, popř. zaměstnanec, který je ze zákona oprávněn čerpat 

rodičovskou dovolenou, 

– právní jednání (ústní či písemné) obsahuje projev vůle vyjadřující žádost o 

poskytnutí rodičovské dovolené, 

– zaměstnanec pečuje o dítě do tří let, popř. jiného věku v případě převzetí dítěte do 

péče, 
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– zaměstnanec stanoví rozsah rodičovské dovolené, 

– právní jednání, tj. žádost došla zaměstnavateli. 

5.11.5 Změna obsahu žádosti o rodičovskou dovolenou 

Podle § 196 zákoníku práce je v žádosti o rodičovskou dovolenou třeba vymezit 

požadovaný rozsah (dobu) jejího čerpání. Tato informace je pro zaměstnavatele velmi 

důležitá, a to z důvodu organizace zástupu po dobu nároku zaměstnance na rodičovskou 

dovolenou. Rodinné poměry se však mohou po dobu poskytování rodičovské dovolené 

změnit. V důsledku nové situace může zaměstnanec požadovat prodloužení či zkrácení 

rodičovské dovolené. Zákoník práce tyto situace výslovně neřeší.  

S ohledem na ustanovení § 196 zákoníku práce, pokud zaměstnanec nově uplatní 

své právo na poskytnutí rodičovské dovolené ve větším rozsahu než v původní žádosti, 

je zaměstnavatel povinen rozšíření akceptovat a rodičovskou dovolenou ve větším 

rozsahu poskytnout. Jedná se o uplatňování subjektivního práva na poskytnutí 

rodičovské dovolené, které je pouze v dispozici zaměstnance. Zaměstnanec je opět svou 

žádostí vázán. Navíc zákoník práce tento postup nezakazuje. 

Ohledně opačné situace, tj. zaměstnanec projeví zájem o předčasné skončení 

rodičovské dovolené, se názory různí.  

Podle některých názorů zaměstnavatel zásadně nemusí akceptovat předčasný návrat 

zaměstnance do zaměstnání. Je tedy nezbytné, aby se na zkráceném v čerpání 

rodičovské dovolené zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli. Zaměstnanec sám 

nemůže jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou dříve 

požádal a kterou již čerpá.
136

 Tento názor je rovněž podpořen judikaturou.
137

 Podle 

výkladu soudu je zaměstnavatel povinen umožnit výkon práce a přidělovat 

zaměstnankyni práci podle pracovní smlouvy v případě, kdy zaměstnankyně přeruší 

nebo ukončí svou další mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou) před uplynutím 

doby, na kterou byla vyžádána, jen pokud jde o zákonem stanovený důvod omezení 
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délky další mateřské dovolené (rodičovské dovolené). Takovým důvodem je např. úmrtí 

dítěte.
138

  

Naproti tomu se lze setkat i s názorem, že čerpání rodičovské dovolené je dáno na 

základě jednostranného právního úkonu, jemuž se zaměstnavatel musí podřídit a nejde 

tudíž o dohodu, k jejíž změně by byl nutný souhlas obou účastníků. Považuje proto 

rodičovskou dovolenou za právo, z něhož nelze učinit povinnost.
139

 To by znamenalo, 

že zaměstnanec, který se rozhodl nastoupit do práce dříve, než uvedl ve své žádosti, 

nebo před uplynutím věku tří let dítěte, pokud jinou dobu neuvedl, má právo na dřívější 

návrat do práce.
140

  

Poskytnutí rodičovské dovolené nezávisí na vůli zaměstnavatele ani na objektivně 

existujících podmínkách pro její poskytnutí na pracovišti zaměstnavatele. Je výlučně na 

zaměstnanci, zda a v jakém rozsahu o poskytnutí rodičovské dovolené požádá. 

Zaměstnanec má právo na čerpání rodičovské dovolené zcela ve své dispozici a záleží 

jen na jeho vůli, jak se svým právem naloží. Může požádat o kratší dobu poskytnutí 

rodičovské dovolené a jak shora uvedeno tu případně dále prodlužovat. Zákoník práce 

předpokládá, že zaměstnanec je schopen při žádosti o rodičovskou dovolenou plánovat, 

jak dlouhou rodičovskou dovolenou bude potřebovat, a proto zřejmě neřeší její 

jednostranné zkrácení. Jde o právní jednání jedné strany, neboť zaměstnavatel plní 

pouze zákonnou povinnost, která spočívá v poskytnutí rodičovské dovolené v rozsahu, o 

který zaměstnanec žádal.  

Právní ochrana zaměstnance ve smyslu § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce je 

zabezpečena skutečností, že rozsah poskytnutí rodičovské dovolené je plně v jeho 

dispozici. Nelze proto akceptovat, že zaměstnanec může kdykoliv nastoupit do práce a 

kdykoliv i může rodičovskou dovolenou skončit. Funkce pracovního práva je kromě 

ochranné i organizační. Zaměstnavatel potřebuje plánovat obsazení pracovních míst a 

zároveň plnit povinnosti, které má vůči zastupujícím zaměstnancům za nepřítomného 
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zaměstnance. Ti mají rovněž právo na zvláštní zákonnou ochranu.
141

 Zaměstnavateli 

mohou takto vzniknout náklady, které by býval neinvestoval do dalšího zaměstnance, 

pokud by předem věděl o dřívějším návratu zaměstnance z rodičovské dovolené. 

Na tomto místě je třeba poznamenat, že v odborné literatuře se již objevují návrhy 

de lege ferenda, např. v zájmu posílení právní jistoty obou smluvních stran pracovního 

poměru stanovit pravidla pro změnu požadovaného rozsahu rodičovské dovolené, 

upravit minimální lhůtu pro doručení žádosti zaměstnance o změnu rozsahu požadované 

rodičovské dovolené zaměstnavateli nebo výslovně podmínit dřívější návrat do 

zaměstnání souhlasem zaměstnavatele.
142

 Stanovení těchto lhůt předpokládá i 

v ustanovení 3 odst. 2 směrnice 2010/18/EU. 

Takové legislativní řešení obsahuje slovenská právní úprava v § 166 odst. 3 zákona 

č. 311/2001 Z.z., zákonníku práce. Podle tohoto ustanovení žena a muž písemně oznámí 

zaměstnavateli alespoň jeden měsíc předem předpokládaný den nástupu na mateřskou 

dovolenou a rodičovskou dovolenou, předpokládaný den jejich přerušení, ukončení a 

změny týkající se nástupu, přerušení a skončení mateřské dovolené a rodičovské 

dovolené.  

Zůstává i nadále otázkou, zda uvedená úprava naopak neotvírá prostor 

k libovolnému chování zaměstnance, který žádá, přerušuje či končí rodičovskou 

dovolenou pouze podle svých potřeb. Jediným limitem je zde lhůta oznámení.  

V praxi zatím nečiní větší problémy nástupy na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Obě smluvní strany jsou v kontaktu a informace si sdělují. V praxi však 

problémy činí návraty z rodičovské dovolené, a to i plánované. Pokud se zaměstnanec 

vrací po skončení mateřské či rodičovské dovolené do práce a zaměstnavatel práci pro 

vracejícího se zaměstnance nemá, dochází zpravidla k rozvázání pracovního poměru 

nebo zaměstnanec nadále pokračuje v čerpání rodičovské dovolené či pracovního volna 

s tím, že situace u zaměstnavatele snad bude po uplynutí nějaké doby pro něj 
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příznivější. Organizační úprava by měla smysl, pokud by byla navázána na právní 

úpravu pracovního poměru na dobu určitou platnou do 31. 12. 2011, a která výslovně 

počítala s možností uzavřít pracovní poměr na dobu určitou po dobu důležitých 

osobních překážek v práci na straně zaměstnance neomezeně. Nelze do budoucna 

vyloučit úpravu ohledně žádosti rodičovské dovolené a jejího čerpání především 

v souvislosti se změnami nároku na rodičovský příspěvek a následnou případnou 

potřebou osob pečujících o děti dříve nastoupit do práce (viz kap. 8.1.6). 

5.11.6 Způsoby čerpání rodičovské dovolené  

Zákoník práce nestanoví v podstatě žádná omezení či podmínky pro poskytování 

rodičovské dovolené. Rodiče (popř. oprávnění zaměstnanci) mají volnost v čerpání 

rodičovské dovolené. Její uplatňování je zcela v jejich dispozici. Je zcela na nich, jak 

právo na poskytnutí rodičovské dovolené využijí.  

V praxi nejčastějším způsobem čerpání rodičovské dovolené je její čerpání do 

dosažení tří let věku dítěte, nejčastěji matkou dítěte. V tomto případě zaměstnanec již na 

začátku požádá o čerpání rodičovské dovolené do tří let.  

V souvislosti s koncepční změnou právní úpravy rodičovského příspěvku,
143

 která 

umožnila čerpání rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte, lze zaznamenat trend 

zkracování rodičovské dovolené, kdy zaměstnanec nečerpá rodičovskou dovolenou 

v maximálním rozsahu, ale po kratší dobu.  

Velmi praktickým se jeví z pohledu zaměstnance způsob čerpání rodičovské 

dovolené v jejím postupném prodlužování v případě její potřeby. Postup spočívá 

v řetězení jednotlivých žádostí, např. po šesti měsících. Tento způsob je vhodný v 

případech, kdy by zaměstnanec potřeboval z rodinných, sociálních důvodů či jiných 

důvodů nastoupit do práce, protože není vázán dlouhodobou žádostí o rodičovskou 

dovolenou. V této souvislosti je však nutné upozornit, že je třeba brát ohledy i na zájmy 

druhé smluvní strany – zaměstnavatele.  
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 Především zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákon č. 347/2010 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních 

věcí. 
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Rodičovskou dovolenou mohou podle § 198 odst. 1 zákoníku práce čerpat oba 

rodiče, popř. oprávněné osoby současně. V praxi se toto ustanovení využívá zřídka, 

např. v případě narození vícerčat. V těchto případech náleží sociální dávky z 

nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství) nebo státní sociální podpory 

(rodičovský příspěvek) jen jedné oprávněné osobě.
144

 

Rodičovskou dovolenou mohou rodiče čerpat střídavě. Příkladem může být matka, 

která čerpá rodičovskou dovolenou do dosažení jednoho roku věku dítěte, pak se 

vystřídá s otcem dítěte, který rodičovskou dovolenou čerpá do dovršení tří let věku 

dítěte. V praxi se tento postup uplatňuje ojediněle. Je výhodný zejména v případech, 

kdy matka má výrazně vyšší příjem než otec nebo otec je nezaměstnaný. 

V praxi vznikla rovněž otázka, a to v souvislosti s praktikující střídavou péčí ve 

smyslu § 907 občanského zákoníku, zda je možné, aby rodič požádal o rodičovskou 

dovolenou vždy na jeden týden, kdy má dítě v péči. Použijeme-li argumentum 

reductionis ad absurdum, dojdeme k závěru, že to ve většině případů možné není. Nelze 

však vyloučit, že někteří zaměstnavatelé by s ohledem na provozní podmínky mohli i 

v těchto případech zaměstnanci vyjít vstříc a rozvrhovat pracovní dobu jen v některých 

týdnech, např. ve zdravotnictví nebo v neziskových organizacích.  

5.11.7 Přerušení rodičovské dovolené 

Přerušení rodičovské dovolené upravuje § 198 odst. 2 zákoníku práce, a to při 

splnění dvou podmínek. První podmínkou je převzetí dítěte ze zdravotních důvodů do 

péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu. Druhou podmínkou je nástup 

zaměstnance do práce. Její nevyčerpaná část přísluší zaměstnanci ode dne opětovného 

převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří 

let. 

Další důvod přerušení rodičovské dovolené obsahuje § 198 odst. 3 zákoníku práce. 

Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane buď starat o dítě, a dítě bylo z 
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tohoto důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů nebo jejich 

dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než 

zdravotních důvodů. Po dobu, po kterou o dítě nepečují, nepřísluší zaměstnanci 

rodičovská dovolená. 

Nabízí se otázka, zda dochází k přerušení rodičovské dovolené i v případech, kdy 

zaměstnanec sice nastoupí do práce, ale nejsou splněny výše uvedené podmínky 

ústanovení v § 198 odst. 2 a 3 zákoníku práce.   

S ohledem na ustanovení § 4a odst. 1 a 3 a § 363 zákoníku práce, se lze od 

ustanovení § 198 odst. 2 odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. Pokud bude vůle 

smluvních stran individuálního pracovněprávního vztahu směřovat k přerušení 

rodičovské dovolené, např. zaměstnanec nastoupí do práce na dva měsíce, k přerušení 

dovolené dojde. Důvodem je prospěch zaměstnance. V případě, že vůle smluvních stran 

nebude směřovat k přerušení dovolené, pak rodičovská dovolená skončí. Zaměstnanec 

však s ohledem na dikci ustanovení § 196 zákoníku práce, jak uvedeno výše, není 

omezen v podání žádosti nové. Z praktického hlediska tedy nemá význam rozlišovat, 

zda půjde o přerušení rodičovské dovolené nebo její skončení. 

5.11.8 Dovolená a mateřská a rodičovská dovolená  

Z ustanovení § 217 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že dobu čerpání dovolené 

určuje primárně zaměstnavatel. Jednou z výjimek je ustanovení § 217 odst. 5 zákoníku 

práce, podle kterého, požádá-li 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 těmto žádostem vyhovět. Dovolenou takto 

vyčerpanou před nástupem rodičovské dovolené není možné podle § 223 odst. 1 věty 

druhé zákoníku práce z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. 

Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou 

dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou 
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se podle § 216 odst. 2 věty druhé zákoníku práce posuzuje jako výkon práce.
145

 

Uplatnění této žádosti po skončení mateřské dovolené je pro zaměstnankyni a 

zaměstnance výhodné, neboť nedojde ke krácení dovolené z důvodu následného čerpání 

rodičovské dovolené. V případě, že zaměstnankyně nepožádá o dovolenou tak, aby 

bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, a čerpá rodičovskou dovolenou, pak 

se postupuje podle § 218 odst. 4 zákoníku práce. Tedy nemůže-li být dovolená 

vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské 

dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po jejím skončení. 

Rodičovská dovolená se však podle § 216 odst. 2 věty první zákoníku práce za 

výkon práce pro účely nároku na dovolenou nepovažuje. V případě návratu 

zaměstnance do práce v průběhu kalendářního roku mu bude jeho dovolená krácena 

podle § 223 odst. 2 zákoníku práce.  

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž 

zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená 

za kalendářní rok. Nepracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce, za který se dovolená 

poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon 

práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn 

(pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn 

(pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu.  

Toto pravidlo bývá, a to i ze strany spolupracovníků zaměstnanců vracejících se 

z rodičovské dovolené považováno jako nespravedlivé. Situaci ilustrujme na 

konkrétním příkladu. Zaměstnanec, který se vrátí po rodičovské dovolené do práce dne 

1. 7. 2017, zamešká 126 pracovních dnů. Jeho dovolená se bude krátit o 2/12. To 

znamená o tři pracovní dny, a tudíž bude mít nárok na dovolenou v rozsahu 3 týdny a 2 

dny. V porovnání se zaměstnancem, který bude pracovat po celý kalendářní rok, bude 

mít nárok na dovolenou za kalendářní rok jen o tři dny kratší. Jiný zaměstnanec, který 

nastoupí do práce také dne 1. 7. 2017, bude ovšem mít nárok na 6/12 dovolené, to 

znamená na 2 týdny dovolené. (U obou zaměstnanců předpokládáme, že budou 

zaměstnanci do konce kalendářního roku.) Z hlediska zaměstnavatele tato úprava 
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dovolené znamená vyšší náklady na zaměstnance, který se vrací z rodičovské dovolené. 

Toto může být jednou z příčin, proč jsou zaměstnávány mladé zaměstnankyně na dobu 

určitou. 

5.12  Návrat do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené 

Nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené do práce, je 

zaměstnavatel podle § 47 zákoníku práce povinen ji zařadit na její původní práci a 

pracoviště. Obdobně se postupuje u zaměstnance po skončení rodičovské dovolené v 

rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

Vzhledem k tomu, že u mateřské dovolené se jedná o poměrně krátké období 

srovnatelné s delší dočasnou pracovní neschopností, je relevantní předpoklad, že se 

zaměstnankyně vrátí ke své práci a pracoviště. Zaměstnankyně, která výslovně projeví 

vůli vrátit se do práce po skončení mateřské dovolené, se zpravidla skutečně vrací na 

svojí původní práci a pracoviště.  

V případě, že zaměstnavatel nemůže vracející se zaměstnankyni z mateřské 

dovolené nebo zaměstnance po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po 

kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou zařadit na jejich 

původní práci a pracoviště, protože původní práce odpadla nebo pracoviště bylo 

zrušeno, je povinen podle § 47 věty druhé zákoníku práce je zařadit podle pracovní 

smlouvy.  

Zaměstnavatel při zařazování do práce postupuje podle sjednaného obsahu pracovní 

smlouvy. Jedná se především o sjednaný druh práce, místo výkonu práce a další 

individuálně sjednané pracovní podmínky. Obecně tedy platí základní pravidlo uvedené 

v ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel 

povinen přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané pracovní smlouvy podle § 34 odst. 

1 zákoníku práce. A naopak zaměstnanec je povinen podle § 38 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní 

smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají 

z pracovního poměru. 
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Obvykle zaměstnankyně požádá po skončení mateřské dovolené o poskytnutí 

rodičovské dovolené a k zaměstnavateli se vrací až po jejím uplynutí. Přestože k tomuto 

dochází ve většině případů, návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené 

zákoník práce výslovně neupravuje. Po skončení rodičovské dovolené má zaměstnanec 

stejné postavení jako zaměstnankyně vracející se po skončení mateřské dovolené, když 

ji zaměstnavatel nemůže zařadit na její původní práci a pracoviště, protože původní 

práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno. Zaměstnavatel je povinen po skončení 

rodičovské dovolené zaměstnance zařadit podle pracovní smlouvy přidělovat práci 

podle § 34 odst. 1 zákoníku práce.  

Vzhledem k tomu, že doba čerpání rodičovské dovolené je poměrně dlouhá a navíc 

může být znásobena jejím vícenásobným čerpáním, dostávají se obě strany do složité 

situace. V praxi se rozvinulo několik způsobů řešení návratu do práce po skončení 

rodičovské dovolené. Výzkumy prokázaly, že ke svému původními zaměstnavateli se 

vrací asi jen polovina matek.
146

 Část z nich se vrací na své původní nebo obdobné 

pracovní místo. U některých profesí či zaměstnavatelů je vysoká šance, že se 

zaměstnanec vrátí na své původní místo i po déletrvající nepřítomnosti, např. ve 

školství, zdravotnictví či státní správě. Někteří zaměstnavatelé umožňují návrat do 

práce, avšak na jiný druh práce či místo výkonu práce. Pak dochází, po oboustranném 

souhlasu ke změně obsahu pracovního poměru podle § 40 odst. 1 zákoníku práce. Často 

se v praxi stává, že zaměstnavatelé vracejícímu se zaměstnanci po rodičovské dovolené 

nabídnou nižší pozici (tím i nižší ohodnocení) nebo pouze tuto nižší pozici spojí 

s žádanou kratší pracovní dobou (viz kap. 5.16.6). Je jen na zaměstnanci, zda na návrh 

zaměstnavatele přistoupí či nikoliv. Nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na 

změně pracovní smlouvy a zaměstnanec jinou práci nekoná, jedná o jinou překážku v 

práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. V takovém případě je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného 

výdělku, a to po celou dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci práci nepřiděluje. Překážka 

v práci na straně zaměstnavatele trvá i tehdy, nepřiděluje-li zaměstnavatel zaměstnanci 

práci podle pracovní smlouvy z objektivních důvodů, které nemůže žádným způsobem 

ovlivnit. 
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Položme si otázku, zda právní úprava návratu zaměstnankyň po skončení mateřské 

dovolené a zaměstnanců po skončení rodičovské dovolené je v souladu s příslušnými 

směrnicemi Evropské unie. Článek 15 směrnice 2006/54/ES totiž uvádí, že žena má po 

skončení mateřské dovolené nárok na prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na 

který by měla nárok během své nepřítomnosti. Za zlepšení pracovních podmínek je 

nutné považovat i podmínky týkající se odměňování.
147

 Povinnost zajistit rovnost v 

odměňování mezi muži a ženami, včetně stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou 

práci, je přitom členským státům stanovena již v článku 157 SFEU. Pokud jde o 

provedení nároku na zlepšení pracovních podmínek tento nárok lze dovodit ze 

samotného antidiskriminačního zákona. Ten zakazuje diskriminaci z důvodu pohlaví, 

resp. mateřství a otcovství. Po dobu mateřské a rodičovské dovolené pracovní poměr 

zaměstnanců a zaměstnankyň trvá. Proto jsou pro ně zachovány i nároky vyplývající z 

pracovního poměru, např. jeho ochrana podle § 53 a 54 zákoníku práce, dovolené podle 

§ 211 a násl. zákoníku práce nebo odměňování podle § 110 zákoníku práce. Platná 

úprava rovněž vyhovuje požadavkům čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 2010/18/EU. Podle 

těchto ustanovení po skončení rodičovské dovolené mají pracovníci právo vrátit se na 

stejné pracovní místo, nebo není-li to možné, na rovnocenné nebo podobné pracovní 

místo odpovídající jejich pracovní smlouvě nebo pracovnímu poměru. Práva 

pracovníka, která má nebo která nabývá v den začátku rodičovské dovolené, zůstávají 

zachována až do skončení této rodičovské dovolené.  

Vzhledem k tomu, že doba čerpání rodičovské dovolené je poměrně dlouhá a navíc 

může být znásobena jejím vícenásobným čerpáním, nejsou ojedinělé případy, kdy dojde 

těsně po jejím skončení k rozvázání pracovního poměru zaměstnance. Pokud je 

takováto situace zapříčiněna objektivními faktory, jakými jsou např. změny činnosti či 

struktura u zaměstnavatele nebo omezení či ukončení činnosti zaměstnavatele, je 

zaměstnavatel oprávněn po skončení rodičovské dovolené se zaměstnancem rozvázat 

pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů podle § 52 písm. a) až c) zákoníku 

práce. Zaměstnanec má právo na odstupné podle § 67 odst. 1 zákoníku práce. Vzhledem 

k délce rodičovské dovolené, kdy pracovní poměr trvá déle než dva roky, v naprosté 
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většině případů vzniká nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Po 

dobu trvání výpovědní doby, kdy zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci, se jedná 

o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Také je 

možné se na rozvázání pracovního poměru z organizačního důvodu dohodnout. 

V případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelé mnohdy 

vyplácejí odstupné ve výši pětinásobku průměrného výdělku. Výše odstupného tak 

zohledňuje i příjem za výpovědní dobu. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je tento 

postup výhodný, neboť odstupné, na které vznikl nárok podle zákoníku práce, se 

nezahrnuje do vyměřovacího základu, které je předmětem pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění.
148

 

Často vzniká otázka výpočtu odstupného, které je zaměstnavatel povinen 

zaměstnanci zaplatit. Odstupné se počítá z průměrného výdělku v rozhodném období, 

tedy v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.
149

 Pro účely odstupného se průměrným 

výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec po 

skončení rodičovské dovolené neodpracuje v rozhodném období alespoň 21 dní, a tedy 

nedosáhne v rozhodném období žádného výdělku, použije se pro výpočet odstupného 

dle § 355 zákoníku práce výdělek pravděpodobný. Pravděpodobný výdělek zjistí 

zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku 

rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom 

se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance 

nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné 

hodnoty. Pro výpočet odstupného má být rozhodující mzda zaměstnanců 

vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, případně práci, která se nejvíce 

podobá vykonávané práci zaměstnance v rozhodném období. Zaměstnavatelé však často 

chybně vypočítávají odstupné z poslední mzdy zaměstnance, před nástupem na 

rodičovskou dovolenou, resp. zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Proti tomuto 

postupu je třeba se ohradit, jelikož neodpovídá ani uvedenému postupu výpočtu 

průměrného výdělku a navíc jde o diskriminační jednání ze strany zaměstnavatele 

z důvodu pohlaví § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. 
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Je běžné, že zaměstnavatel pro navracejícího se zaměstnance práci nemá, protože 

s jejím zástupcem uzavřel pracovní smlouvu na dobu neurčitou, a nikoli na dobu do 

návratu zaměstnankyně z mateřské nebo zaměstnance z rodičovské dovolené. Tuto 

situaci zaměstnavatel nemůže řešit rozhodnutím o organizační změně tak, aby ukončil 

pracovní poměr jednomu z těchto zaměstnanců.
150

 Nebude se totiž jednat o organizační 

změny ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, neboť nepředstavují 

prostředek snížení počtu zaměstnanců nebo změny v jejich kvalifikačním složení, ale 

řešení situace, kterou zaměstnavatel způsobil při přijímání zastupujícího zaměstnance. 

V případném sporu by proto soud výpověď posoudil jako neplatnou. Zaměstnavatel tak 

bude zaměstnávat dva zaměstnance na jednom pracovním místě. Může pracovní místo 

zrušit a rozvázat pracovní poměr s oběma zaměstnanci. V případě, že se zaměstnavateli 

nepodaří ani s jedním zaměstnancem dohodnout na změně obsahu pracovní smlouvy 

nebo rozvázání pracovního poměru dohodou, bude se u jednoho z těchto zaměstnanců 

jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a 

zaměstnanci bude proto náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
151

 V těchto 

případech někteří zaměstnavatelé nabízejí zaměstnanci vyplacení při rozvázání 

pracovního poměru dohodou odměnu ve výši trojnásobku, ale i osminásobku 

průměrného výdělku. 

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí
152

 označil za protiprávní praktiky 

zaměstnavatele, který účelově nabídne zaměstnanci vracejícímu se do zaměstnání po 

skončení rodičovské dovolené, pracovní pozici, která má být zrušena, a následně ukončí 

pracovní poměr z důvodu zrušení pracovního místa.
153

 

V mnoha případech však nemají zaměstnavatelé zájem na další spolupráci se 

zaměstnancem, především u delších absencí. V těchto případech buď zaměstnavatelé 

nabízejí dohodu o rozvázání pracovního poměru s kompenzací ve formě odměny, nebo 

důsledně trvají na výkonu práce zaměstnance podle pracovní smlouvy. Zaměstnanec 
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pokud práci s ohledem na péči o děti nemůže konat, sám navrhuje rozvázání pracovního 

poměru.  

V případě, že dochází k návrhu po skončení rodičovské dovolené na rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnance, je nejčastějším důvodem neslučitelnost 

druhu a náplně práce s péčí o dítě. Jedná se většinou o pracovní podmínky, kdy 

zaměstnanec nemůže splnit náročné požadavky ze strany zaměstnavatele spočívající v 

rozvržení pracovní doby, přesčasech či pracovních cestách. Dalším důvodem je 

nevyhovění žádosti o kratší pracovní dobu ze strany zaměstnavatele (viz kap. 5.16.8) 

popř. osobní důvody spočívající např. v přestěhování zaměstnance nebo v nemožnosti 

zajištění péče o dítě po dobu výkonu zaměstnání.  

Nejvyšší soud
154

 řešil případ zaměstnankyně, které zaměstnavatel poskytl na její 

žádost rodičovskou dovolenou. Ta však z důvodu péče o dítě nenastoupila po skončení 

rodičovské dovolené do práce. Soud dospěl k závěru, že zaměstnankyně porušila 

povinnost stanovenou právními předpisy, jestliže po skončení rodičovské dovolené 

nenastoupila do práce. O porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu 

vztahujícího se k zaměstnancem vykonávané práci, které by mohlo být důvodem 

k rozvázání pracovního poměru, se však může jednat jen tehdy, porušila-li tuto pracovní 

povinnost zaviněně, tj. úmyslně 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 ani 

jinak,  a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla 

nastoupit po skončení rodičovské dovolené do práce z důležitých důvodů. Podle názoru 

soudu má zaměstnankyně proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání tudíž 

nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností a nemůže být 

důvodem k rozvázání pracovního poměru. Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, do jak 

kolizních situací se rodič může dostávat, když plněním povinnosti jedné porušuje 

povinnosti jiné. Je třeba podotknout, že případ skutkově dopadá do roku 2000. Od té 

doby se situace ohledně předškolních zařízení výrazně změnila a je otázkou, zda by 

soud v současnosti rozhodl stejně nebo se striktně držel vůle zákonodárce. Ta směřovala 

k tomu založit zaměstnanci právo suspendovat pracovní závazek až na dobu tří let 

                                                 
154

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 4411/2007. 



89 

 

s cílem prohloubit vztahy s dítětem a péčí o něj a zvýšenou ochranu by zaměstnanci 

vracejícímu se z rodičovské dovolené neposkytl, a to především s ohledem na 

zaměstnavatele
 
a jeho legitimní očekávání na tom, že zaměstnanec bude řádně plnit svůj 

pracovní závazek.
155

   

Při návratu z mateřské či rodičovské dovolené však zaměstnavatel nesmí vyvíjet 

nátlak na zaměstnance, aby sami pracovní poměr ukončili, Jednalo by se přinejmenším 

o obtěžování. V závislosti na intenzitě nátlaku by se mohlo jednat i o přímou 

diskriminaci založenou na pohlaví.
156

 

5.13 Souběh mateřské a rodičovské dovolené a výkonu práce 

Zaměstnanci čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou být výdělečně 

činní. V praxi se při rodičovské dovolené rozvíjejí tři způsoby výkonu práce.  

Prvním z nich je výkon práce pro dosavadního zaměstnavatele, avšak v jiném 

základním pracovněprávním vztahu. Tato práce má však zákonné omezení. Podle § 34b 

odst. 2 zákoníku práce zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u 

téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.
157

 

Smluvní strany z důvodu optimalizace výdělku volí dohodu o provedení práce.
158

 

Dohoda o provedení práce vyhovuje i svým omezeným rozsahem výkonu práce 300 

hodin ročně, tedy v průměru 25 hodin výkonu práce měsíčně. Zaměstnanec čerpající 

rodičovskou dovolenou může v rámci rodiny či kolektivních zařízení snadno zajistit 

dočasnou péči o dítě a zároveň účel čerpání rodičovské dovolené zůstává zachován. 

Kromě zlepšení finanční situace rodiny si zaměstnanec zachovává svou kvalifikaci, 

pracovní dovednosti, schopnosti vzdělávání a kontakt se svými spoluzaměstnanci. 

Tímto postupem však dochází k obcházení ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce, kdy 
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sice v dohodě o provedení práce je sjednán druh práce odlišně od druhu práce, který 

obsahuje dosavadní základní pracovněprávní vztah, avšak reálně zaměstnanec koná 

práci stejnou práci.
159

  

Nespornou výhodou popsané spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je 

udržení vzájemného kontaktu v rámci trhu práce. To vede k předpokladu, že 

zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené, bude moci pokračovat u zaměstnavatele 

v původní práci nebo alespoň práci podobné. Zaměstnanci dávají přednost tomuto 

řešení ještě z dalších důvodů. Ochrana pracovního poměru před výpovědí zůstává 

zachována. V případě, že by zaměstnavatel po skončení rodičovské dovolené přistoupil 

k organizační změně, zaměstnanci náleží odstupné odpovídající stanovené týdenní 

pracovní době ve smyslu § 79 zákoníku práce, na rozdíl od situace, kdyby zaměstnanec 

pracoval na základě původního základního pracovněprávního vztahu po kratší pracovní 

dobu. Po tuto dobu by nebyl v tzv. ochranné době ve smyslu § 53 zákoníku práce a 

odstupné by náleželo v odpovídající výši poměrné části výdělku s ohledem na kratší 

pracovní dobu.  

Lze konstatovat, že popsanou spolupráci předpokládá v čl. 3 odst. 1 písm. a) 

směrnice 2010/18/EU. Podle ní je možno rodičovskou dovolenou přiznat nejen na celou 

pracovní dobu, ale i na její část. Je na zvážení, zda tento již existující model spolupráce 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem více legislativně propracovat. Důležitá osobní 

překážka v práci na straně zaměstnance by se vztahovala na celou pracovní dobu 

s výjimkou pracovní doby v rozsahu 300 hodin ročně. Navazující právní předpisy by 

tuto spolupráci v době rodičovské dovolené mohly, pokud se týká se odvodů na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění, upravit analogicky 

jako u dohody o provedení práce. Touto úpravou by byl umožněn omezený výkon práce 

po dobu rodičovské dovolené v rozsahu, který by výrazně celodenní osobní a řádnou 

péči o dítě neovlivnil. Zároveň by však bylo potřeba zaměstnanci garantovat dosavadní 

ochranu pracovního poměru a výši odstupného odpovídající sjednané pracovní době po 
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stanovenou týdenní pracovní dobu, pokud by zaměstnanec čerpal rodičovskou 

dovolenou po část pracovní doby.
160

 

Druhým způsobem je souběh rodičovské dovolené a výkonu práce pro jiného 

zaměstnavatele. I tato výdělečná činnost má určité limity. Zaměstnanci mohou  

podle § 304 odst. 1 zákoníku práce vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním 

pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným 

souhlasem. K výkonu výdělečné činnosti, která není shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, není třeba žádného souhlasu zaměstnavatele. 

Jestliže zaměstnavatel udělený souhlas podle § 304 odst. 2 zákoníku práce odvolá, musí 

být odvolání písemné. Zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého 

rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost 

skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. 

Uvedené omezení se podle § 304 odst. 3 zákoníku práce nevztahuje na výkon vědecké, 

pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Zaměstnanec vykonává práci 

zpravidla v rámci některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

především na dohodu o provedení práce ze stejných důvodů, jak shora uvedeno. 

Přísnější regulaci výkonu práce v dalším zaměstnání podléhají zaměstnanci ve 

správních úřadech a u zaměstnavatelů uvedených v § 303 odst. 1 písm. b) zákoníku 

práce. Ti podle § 303 odst. 4 zákoníku práce mohou podnikat jen s předchozím 

písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni. Toto omezení se podle 

§ 303 odst. 5 zákoníku práce netýká činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, 

literární nebo umělecké a správy vlastního majetku. 

Třetím způsobem výdělečné činnosti zaměstnanců po dobu rodičovské dovolené je 

výdělečná činnosti jako osoba samostatně výdělečně činná. Viz kap. 7. 
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 Srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2009, C-116/08 Christel Meerts proti Proost NV. 
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5.14 Další důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance související 

s péčí o dítě 

Zákoník práce definuje důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance v 

§ 191 především v návaznosti na zvláštní právní předpisy.
161

 Důležitou osobní překážku 

v práci na straně zaměstnance výslovně zmiňuje dočasnou pracovní neschopnost, 

karanténu, mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, ošetřování dítěte mladšího 

než 10 let, ošetřování jiného člena domácnosti, péči o dítě mladší než 10 let (viz kap. 

8.1.4). 

Kromě důležitých osobních překážek v práci výslovně uvedených v § 191 

zákoníku práce, je zaměstnavatel podle § 199 odst. 1 zákoníku práce povinen 

poskytnout zaměstnanci nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno. Ve 

stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, když 

zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se 

jeho osoby.  

 

Vláda prostřednictvím zmocnění v § 199 odst. 2 zákoníku práce vydala nařízení č. 

590/2006 Sb., v němž určuje další důležité osobní překážky v práci, jejich rozsah a 

případně i nárok zaměstnance na náhradu mzdy po dobu jejich trvání. Jedná se např. o 

pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření do zdravotnického 

zařízení, pracovní volno k ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem 

stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 

1 den. Podmínkou je, aby doprovod byl nezbytný a uvedené úkony nebylo možno 

provést mimo pracovní dobu, a to s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod mj. 

dítěte zaměstnance. Je pochopitelné, že se zvyšujícím se počtem dětí stoupá i počet 

překážek v práci, které zasahují do pracovní doby. Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o 

preventivních prohlídkách má každé zdravé dítě minimálně absolvovat zubní 

preventivní prohlídku dvakrát ročně a u praktického lékaře preventivní jednou za dva 

roky a další návštěvy lékaře představují očkování. Pokud návštěvy lékaře zasahují do 

pracovní doby, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, avšak tím se zvyšují 
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 V návaznosti na zákon o nemocenském pojištění a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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zaměstnavateli náklady na zaměstnance. I tato skutečnost může negativně ovlivňovat 

zaměstnanost osob pečující o děti.  

5.15 Pracovní volno v souvislosti s péčí o děti starších tří let 

Pracovní volno, na rozdíl od mateřské a rodičovské dovolené, je nenárokové. Jedná 

se o suspenzi pracovního závazku na základě shodné vůle zaměstnance a 

zaměstnavatele. Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o poskytnutí pracovního 

volna.  

Pracovní volno v souvislosti s péčí o dítě se nejčastěji využívá po skončení 

rodičovské dovolené. Tento institut se od poloviny 90. let rozvíjel v souvislosti 

s nárokem na rodičovský příspěvek, kdy podle právní úpravy zákona o státní sociální 

podpoře účinné do 31. 12. 2007 náležel rodičovský příspěvek po celou dobu nároku ve 

stejné výši, tj. od skončení podpůrčí doby dávek nemocenského pojištění (popř. od 

narození dítěte) do dosažení čtyř let věku dítěte.  

V současnosti nejčastějšími důvody žádosti o pracovní volno ze strany zaměstnance 

jsou zdravotní důvody dítěte, nemožnost umístit dítě v předškolním zařízení nebo někdy 

i touha matky či otce zůstat s dítětem déle a ještě více prohloubit vzájemný vztah. 

Pracovním volnem lze také řešit situaci, kdy pracovní náplň zaměstnance pečujícího o 

dítě je tak náročná, že ji nelze skloubit s péčí o dítě. Nástup do práce se proto odkládá 

na dobu, kdy dítě bude starší a v předškolním zařízení adaptované. Pracovní volno bylo 

také dočasné řešení nedostatku pracovních míst v době nedávné hospodářské krize 2009 

až 2014, kdy zaměstnavatel a zaměstnanec odkládali definitivní řešení pracovního 

poměru o rok s výhledem, že situace bude příznivější a zaměstnanec se do práce vrátí. 

Pracovním volnem je také možné řešit situaci, kdy těhotné zaměstnankyni končí 

rodičovská dovolená, avšak bude brzy nastupovat na další mateřskou dovolenou.   

Zaměstnavatel není povinen žádosti o pracovní volno zaměstnance pečujícího o 

dítě vyhovět. V případě, že zaměstnavatel žádosti o pracovní volno nevyhoví, je 

zaměstnanec povinen nastoupit do práce nebo navrhnout zaměstnavateli dohodu o 

rozvázání pracovního poměru, popř. dát zaměstnavateli výpověď.  
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V případě, že dojde k dohodě o pracovním volnu, je vhodné ji zaznamenat 

písemnou formou. Takto jsou lépe chráněny obě strany a v neposlední řadě jsou i 

písemně upraveny podmínky pracovního volna a doba jeho trvání. Po dobu pracovního 

volna, nemá zaměstnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy.  

Doba pracovního volna již není tzv. ochrannou dobou ve smyslu § 53 odst. 1 

zákoníku práce. Zaměstnanec v době pracovního volna již není ve zvýšené míře chráněn 

před výpovědí. V praxi zpravidla zaměstnavatelé nedávají výpovědi v době pracovního 

volna. Pokud by totiž zaměstnavatel dal zaměstnanci oprávněnou výpověď, nevyplácel 

by zaměstnanci náhradu mzdy po dobu výpovědní doby v době pracovního volna. 

Zaměstnanci by náleželo pouze odstupné. 

Zaměstnanec po skončení pracovního volna má právo na přidělování práce podle 

pracovní smlouvy. Nachází se tedy v obdobném právním postavení jako zaměstnanec 

po skončení rodičovské dovolené. 

Pracovní volno má významnou konsekvenci i do práva sociálního zabezpečení. 

Poskytování nemocenského v případě pracovního volna bez náhrady příjmu upravuje  

§ 28 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění. Podle tohoto ustanovení se nemocenské 

nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu 

nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který 

následuje po dni nástupu na takové volno. Dalším důsledkem je povinnost odvodu 

pojistného na zdravotní pojištění. V případě, že zaměstnanci skončil nárok na 

rodičovský příspěvek, může za zaměstnance hradit pojistné na zdravotní pojištění stát 

z důvodu celodenní osobní a řádné péče o dítě (viz kap. 8.3.1). 

5.16 Rozvržení a rozsah pracovní doby 

5.16.1 Pracovní doba 

Pracovní dobou je podle § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce doba, v níž je 

zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec 

na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. V pracovní době 

probíhá realizace pracovněprávního závazku. Podle § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 
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je zaměstnavatel v pracovní době povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 

smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění 

jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními 

předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Zaměstnanec je povinen podle 

§ 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce podle pokynů zaměstnavatele konat práce osobně 

podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, 

které mu vyplývají z pracovního poměru. Součástí pracovní doby je i práce přesčas. 

S ohledem na časovou náročnost péče o dítě zohledňuje tuto skutečnost právní 

úprava v několika institutech týkajících se pracovní doby. Jedná se o instituty zařazení 

do směn, práce přesčas a úpravy pracovní doby.  

5.16.2 Zařazení do směn 

Zaměstnavatel je povinen podle § 241 odst. 1 zákoníku práce přihlížet při 

zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců 

pečujících o děti. Podle ustanovení § 84 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen 

vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou 

zaměstnance nejpozději 2 týdny (v případě konta pracovní doby 1 týden) před začátkem 

období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na 

jiné době seznámení. V této souvislosti je třeba se zmínit, že tvoření plánu směn je pro 

zaměstnavatele náročné. Musí zohledňovat potřeby provozu a oprávněné potřeby 

(všech) zaměstnanců, a to nejen pokud jde péči o děti, ale např. dovolenou, důležité 

osobní překážky v práci na straně zaměstnanců apod. 

V praxi se lze často setkat se skutečností, že zaměstnavatel nepřihlíží při zařazování 

zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti.
162

 Jedná se především 

o zařazování do nočních směn. Ještě složitější je situace u osamělých zaměstnanců 

pečujících o děti, kteří bez rodinného zázemí nemohou na noční směnu nastoupit vůbec.  

Zákoník práce v tomto ohledu žádné řešení nenabízí. Citované ustanovení zákoníku 

práce je příliš vágní, navíc se týká široce definovaného okruhu zaměstnanců pečujících 
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 KŘÍŽKOVÁ, A.; SLOBODA, Z.; DUDOVÁ, R.; MAŘÍKOVÁ, H. Podmínky rodičovství v podnikovém 

prostředí v mezinárodním srovnání [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. [cit. 14. 4. 2017]. 

Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/260_SS_07_09.pdf. 
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o děti (viz kap. 4.4). V konkrétních případech se ustanovení může týkat i většiny 

zaměstnanců zaměstnavatele. Zákoník práce nestanoví žádná kritéria či podrobnosti, jak 

postupovat při zařazování zaměstnanců do směn. Co vlastně znamená přihlížení 

k potřebám zaměstnance pečujícího o děti? Znamená to žádná noční směna 

v rozvrhovaném období nebo jen určitý počet? V některých případech při kolizi nočních 

směn obou rodičů se ukazuje, že dřívější zákaz noční práce žen neměl jen ochranný účel 

ohledně zdraví zaměstnankyně, ale také společenský. Jeden z rodičů – matka – mohla 

zajistit péči o dítě.  

De lege ferenda by bylo vhodné uvedenou povinnost zaměstnavatele podrobněji 

rozvést, např. maximálním počtem nočních směn zaměstnanců pečujících o děti, s tím, 

že více nočních směn by mohli konat na vlastní žádost nebo po vzájemné dohodě se 

zaměstnavatelem. Okruh oprávněných zaměstnanců by se rovněž měl zúžit, např. na 

zákonné zástupce nebo stanovit další podmínky např. počet dětí, o které pečuje.  

5.16.3 Práce přesčas 

Prací přesčas podle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je práce konaná 

zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná 

mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Právní úprava práce přesčas je obsažena v § 93 

zákoníku práce. Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.  Zaměstnavatel může práci 

přesčas zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu 

nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených  

v § 91 odst. 2 až 4 zákoníku práce i na dny pracovního klidu.  

Zákoník práce rozlišuje ve vztahu k rozsahu přesčasové práce dvě formy práce 

přesčas. První formou je práce přesčas, kterou zaměstnavatel smí nařídit a druhou 

formou práce přesčas, na které se zaměstnavatel musí se zaměstnancem dohodnout. 

Nařízená práce přesčas podle § 93 odst. 2 zákoníku práce nesmí u zaměstnance činit 

více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel 

může požadovat práci přesčas nad uvedený rozsah pouze na základě dohody se 
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zaměstnancem.
163

 Celkový rozsah práce přesčas podle § 93 odst. 4 zákoníku práce 

nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 

týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 

52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se 

nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 

Podle § 241 odst. 3 zákoníku práce je zakázáno zaměstnávat těhotné 

zaměstnankyně prací přesčas. Tento zákaz je absolutní a nemůže být prolomen dohodou 

zaměstnance a těhotné zaměstnankyně. Absolutní zákaz práce přesčas lze považovat za 

správný, protože období těhotenství je náročné fyzicky i psychicky. Budoucí matka by 

měla mít mezi směnami dostatek času k odpočinku. Zaměstnancům, kteří pečují o dítě 

mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Tento zákaz je relativní. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na práci přesčas. V praxi se jedná 

především o otce, kteří se na základě rodinné situace mohou rozhodnout při péči o dítě 

do jednoho roku, zda budou souhlasit s prací přesčas či nikoliv. 

Ačkoliv práce přesčas je koncipovaná jako řešení výjimečné situace, někteří 

zaměstnavatelé ji využívají častěji. Za tímto účelem v pracovních smlouvách sjednávají 

analogicky jako u pracovní cesty dohodnutou práci přesčas v maximálním rozsahu. Je 

otázkou, zda takové ujednání v pracovní smlouvě na dobu neurčitou je platné, a to 

s ohledem na zásadu zvláštní zákonné ochrany zaměstnance podle § 1a odst. 1 písm. a) 

zákoníku práce. 

V praxi může činit práce přesčas ve vztahu k osobám pečujících o děti problémy ze 

dvou důvodů. Zákoník práce nestanoví, kdy dopředu musí zaměstnavatel zaměstnanci 

sdělit, že po něm požaduje práci přesčas. Zaměstnanec nemůže nařízenou práci přesčas 

odmítnout. V důsledku nečekaného nařízení práce přesčas se zaměstnanec pečující o 

dítě může dostat do kolize dvou povinností, a to vůči zaměstnavateli a vůči dítěti. 

Splněním jedné povinnosti poruší či nesplní povinnost druhou. Druhým důvodem je, že 

plnění práce přesčas jako takové je pro něj vzhledem k péči o děti obtížné. S ohledem 

na úpravu práce přesčas, která je koncipovaná jako výjimečná, lze doporučit, aby byl 

rozšířen okruh zaměstnanců, kterým zaměstnavatel nemůže práci přesčas nařídit, např. 

                                                 
163

 Podle § 93 odst. 3 zákoníku práce. 
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pro zaměstnance pečující o děti do 10 let věku. Také je třeba, aby zákoník práce 

stanovil, že dohodu o práci přesčas nelze obecně upravit v pracovních smlouvách pro 

všechny budoucí roky, např. ujednáním: „strany tímto sjednávají, že zaměstnavatel 

může při naléhavé či neplánované provozní potřebě požadovat, aby zaměstnanec konal 

práci přesčas, a to v maximálním limitu, který zákoník práce připouští, a zaměstnanec 

se zavazuje takovou práci přesčas vykonat.“ Taková ujednání by měla být prohlášena za 

neplatná. Zaměstnavatel by měl vyžadovat souhlas s prací přesčas buď před každým 

výkonem práce přesčas zvlášť, nebo na blíže určené delší období dopředu. Uvedené 

ujednání velmi poškozuje nejen všechny zaměstnance, ale zejména zaměstnance 

pečující o děti, pro které práce přesčas znamená výrazný zásah do rodinného života. 

Práce, které vyžadují vysoký počet přesčasových hodin, představují určitou bariéru v 

zaměstnávání osob pečujících o děti, protože často nemohou s ohledem na péči o děti, 

konkrétní práci přijmout.   

5.16.4 Délka stanovené týdenní pracovní doby 

Délka stanovené týdenní pracovní doby je určená zákoníkem práce. Její základní 

délka podle § 79 odst. 1 zákoníku práce činí 40 hodin týdně. U některých zaměstnanců 

je stanovená týdenní pracovní doba v souvislosti s pracovním režimem či fyzicky 

náročnou prací ex lege zkrácena. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí podle § 

79 odst. 2 zákoníku práce u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a 

nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického 

průzkumu 37,5 hodiny týdně, u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním 

režimem 37,5 hodiny týdně a u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 

hodiny týdně. 

Zaměstnavateli je umožněno zkrátit stanovenou týdenní pracovní dobu pod 40 

hodin týdně. Podle § 79 odst. 3 zákoníku práce může zaměstnavatel, který není uveden 

v § 109 odst. 3 zákoníku práce,
164

 zkrátit stanovenou týdenní pracovní dobu buď 
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 Zkrátit pracovní dobu pod stanovenou týdenní pracovní nesmí zaměstnavatelé, kteří poskytují 

zaměstnancům za práci plat. Jedná se o tyto subjekty: stát, územní samosprávné celky, státní fondy, 

příspěvkové organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně 

zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle 

zvláštních právních předpisů a školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona. 
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v kolektivní smlouvě ve shodě s odborovou organizací, nebo jednostranně ve vnitřním 

předpisu. Takto zkrácená stanovená týdenní pracovní doba je však možná pouze za 

podmínky, že zaměstnanci nebude snížena mzda. Zaměstnanci musí být vyplácena 

mzda alespoň ve výši zaručené mzdy podle § 112 zákoníku práce.
165

 Zákoník práce tak 

chrání zaměstnance před jednostranným zkracováním pracovní doby ze strany 

zaměstnavatele na úkor jeho zákonem zaručené mzdy. Objektem ochrany je zákonem 

zaručený příjem, který je pro rodinu osoby pečující o děti důležitý. Jedná se také o 

ochranu před nedobrovolným zaměstnáním na kratší pracovní dobu
166

 a tím snižování 

příjmu a životní úrovně rodiny. Podle ustanovení § 34b odst. 1 zákoníku práce 

zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby (s výjimkou konta pracovní doby).  

5.16.5 Úprava pracovní doby u osob pečujících o děti 

Úpravou pracovní doby v širším smyslu lze rozumět takové rozvržení pracovní 

doby, které vyhovuje zaměstnanci pečujícímu o děti a zároveň splňuje zákonné limity 

ohledně přestávek v práci, přestávek mezi dvěma směnami apod. Takovou úpravou 

může být i dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, podle které si pracovní 

dobu bude zaměstnanec rozvrhovat sám. Pod úpravu pracovní doby lze pojmout i 

pružné rozvržení pracovní doby (viz kap. 6.5). Úpravou pracovní doby zákoník práce 

podle § 241 odst. 2 zákoníku práce rozumí především zkrácení stanovené týdenní 

pracovní doby – kratší pracovní dobu, nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní 

pracovní doby (dále také „jiná úprava pracovní doby“). 

Požádá-li podle § 241 odst. 2 zákoníku práce mj. zaměstnankyně nebo zaměstnanec 

pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který 

prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby o kratší 

                                                 
165

 Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, 

smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy 

a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro 

zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, je stanoveno nařízením vlády č.  567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o 

výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 
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pracovní dobu nebo jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel 

povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.  

Z citovaného ustanovení vyplývá, že pokud má oprávněný zaměstnanec zájem o 

jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo o kratší pracovní dobu, musí 

zaměstnavateli podat žádost. Ve slovech je povinen vyhovět je zakotven nárok 

zaměstnance na kratší pracovní dobu nebo její jinou úpravu. Zákoník práce ve slovech 

pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody určuje kritéria, za kterých není 

zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět.  

V souvislosti s tímto ustanovením by bylo vhodné se zamyslet nad tím, zda okruh 

oprávněných osob není definován příliš široce. V kapitole 4.4 je detailně popsán okruh 

osob pečujících o děti, který je výrazně širší než rodiče, popř. zákonní zástupci. V rámci 

takto široce definované kategorie zaměstnanců lze jistě vymezit skupinu osob s vyšší 

potřebou kratší pracovní doby. Za osoby lze jistě považovat osoby, které pečující o větší 

počet dětí nebo o děti s potřebou intenzivnější péče. Takovými osobami jsou osoby 

pečující o děti závislé na péči jiné osoby a osoby pečující o tři více dětí.  

Zákon o státní službě šel však částečně jinou cestou. Ustanovením § 116 odst. 2 

zákona o státní službě došlo oproti zákoníku práce k zúžení okruhu oprávněných 

státních zaměstnanců, které mohou žádat o kratší pracovní dobu, pečují-li o dítě do 15 

let. Těmi jsou státní zaměstnanci, kteří prokážou, že převážně sami dlouhodobě pečují o 

osobu, která je podle jiného právního předpisu považována za osobu závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) 

nebo stupni IV (úplná závislost) a zcela nelogicky osamělý státní zaměstnanec nebo 

osamělá státní zaměstnankyně pečující o dítě. Osamělí státní zaměstnanci či osamělé 

státní zaměstnankyně však zřejmě z důvodu výše příjmu nebudou častými žadateli o 

kratší pracovní dobu. Ostatní státní zaměstnanci mohou žádat o kratší pracovní dobu, 

pokud pečují o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní školy, tj. přibližně 

do 11 let věku dítěte. Zákon o státní službě vůbec nezohlednil osoby pečující o více 

dětí, kde potřeba péče je vyšší a příjem může být zajišťován od druhého rodiče. 

Služební orgán je povinen žádostem vyhovět, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů 

služebního úřadu.  
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Předpoklady pro vznik nároku na kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní 

doby podle zákoníku práce jsou: 

– péče o dítě do 15 let žádajícím zaměstnancem, popř. těhotná žena či zaměstnanec 

pečující 

osobu závislou na péči jiné osoby (dále však v textu v této souvislosti bude 

používán termín osoba či zaměstnanec pečující o děti, jelikož této skupiny se 

problematika nejvíce dotýká), 

– podání žádosti o kratší pracovní dobu než je stanovená týdenní pracovní doba u 

zaměstnavatele nebo podání žádosti o jinou úpravu pracovní doby, 

– absence vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele. 

5.16.6 Kratší pracovní doba 

Kratší pracovní doba je významným právním nástrojem pro harmonické skloubení 

pracovního a rodinného života. Umožňuje zaměstnancům, kteří pečují o malé děti, aby 

jim věnovali více času.   

Pro práci po kratší pracovní dobu, než je stanovená týdenní pracovní doba, se také 

používá pojem částečný úvazek. Ten vychází z terminologie směrnice 97/81/ES. Podle 

ustanovení 3 odst. 1 této směrnice je zaměstnancem na částečný úvazek zaměstnanec, 

jehož běžná pracovní doba, vypočtená na týdenním základě nebo jako průměr za určitou 

dobu zaměstnání nejdéle však jednoho roku, je kratší než běžná pracovní doba 

srovnatelného zaměstnance na plný úvazek. Ačkoliv pojem plný úvazek se v právnické 

praxi používá poměrně často, zákoník práce tento termín nezná. Jedná se o synonymum 

termínu zákoníku práce stanovená týdenní pracovní doba. Zaměstnanci, kteří pracují 

podle § 79 zákoníku práce po stanovenou týdenní pracovní dobu, se řadí podle směrnice 

97/81/ES mezi zaměstnance pracující na plný úvazek. Zaměstnanec, který pracuje na 

částečný úvazek, je zaměstnanec, jehož průměrná týdenní pracovní doba je za určité 

období kratší než pracovní doba zaměstnance, který vykonává práci po stanovenou 

týdenní pracovní dobu podle § 79 zákoníku práce. Takto lze pracovat v pracovním 

poměru po kratší pracovní dobu nebo na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr podle 74 a násl. zákoníku práce (viz kap. 6.3). Pracovní poměr s kratší 

pracovní dobou má oproti dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr 
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nespornou výhodu v tom, že zaměstnanec je ve stejném právním postavení jako 

zaměstnanec po stanovenou týdenní pracovní dobu. Má právo na stejné pracovní 

podmínky, pokud jde především o nárok na dovolenou, překážky v práci na straně 

zaměstnance, ochranu před skončením pracovního poměru či odstupné apod.  

Právní úpravu kratší pracovní doby obsahoval i starý zákoník práce.
167

 Od druhé 

poloviny devadesátých let počet pracovních poměrů s kratší pracovní dobou v České 

republice stále klesal. Pokles byl způsobován hlavně ukončením pracovní aktivity řady 

osob v důchodovém věku a také snižováním počtu žen pečujících o malé děti. Od 

přelomu tisíciletí lze pozorovat až do roku 2008 určitou stagnaci v počtu těchto úvazků. 

Jejich počet významněji vzrostl v roce 2009.
168

 Ze statistik Eurostatu
169 

vyplývá, že 

v České republice se počet osob pracujících na částečný úvazek od té doby pomalu 

zvyšuje. Jedná se o statistiky vývoje podílu osob zaměstnaných na částečný úvazek a 

celkové zaměstnanosti.
 
Podíl osob pracujících na částečný úvazek je v České republice 

ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie velmi nízký. Podle výsledků Českého 

statistického úřadu v 1. pololetí roku 2016 pracovalo na kratší pracovní dobu v České 

republice 317,9 tis. osob, z toho 247,1 tis. žen a 70,8 tis. mužů.
170

 Ženy nejčastěji 

pracují po kratší dobu v obchodních organizacích, ve školství a zdravotnictví, muži 

pracují po kratší pracovní dobu ve zpracovatelském průmyslu.
171
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Mezi důvody, které brání rozšíření kratší pracovní doby, se zpravidla uvádí:
172

 

– dědictví tradice plných úvazků a s ní spojená představa, že osvědčená forma 

práce lépe vyhovuje přetrvávající kultuře organizace práce, 

– zvýšená administrativní zátěž spojená s organizací práce zaměstnanců pracujících 

na částečný úvazek, 

– nízká odměna za práci po kratší pracovní dobu. 

Kratší pracovní dobou se rozumí individuální týdenní pracovní doba, která je kratší 

než stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele. Kratší pracovní doba může 

vzniknout na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem podle § 80 

zákoníku práce nebo na základě kladně vyřízené žádosti o kratší pracovní dobu podle  

§ 241 odst. 2 zákoníku práce. Zákoník práce nestanoví žádná pravidla ohledně rozsahu 

kratší pracovní doby. To znamená, že pracovní doba může být kratší o 1 hodinu týdně, 

ale i o 39 hodin týdně. Kratší pracovní doba může být rozvržena i na méně než pět 

pracovních dnů, a to za podmínky dodržení ustanovení zákoníku práce týkajících se 

rozvržení pracovní doby, např. nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami  

podle §§ 90 až 90a zákoníku práce. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou kratší pracovní dobu sjednat. Podle § 80 

zákoníku práce kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 zákoníku práce může 

být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. To znamená, že kratší 

pracovní dobu může sjednat jen ten zaměstnanec a jen ten zaměstnavatel, jichž se 

právní jednání týká. Dohoda podle § 80 zákoníku práce nemůže být nahrazena 

ujednáním v kolektivní smlouvě. Jedná se o právní jednání, které vzniká dohodou obou 

smluvních stran čili úplným a bezpodmínečným přijetím návrhu na uzavření dohody o 

kratší pracovní době druhou smluvní stranou. Dohodu podle § 80 zákoníku práce může 

uzavřít kterýkoliv zaměstnanec a zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu. Návrh na 

uzavření dohody o kratší pracovní době podle § 80 zákoníku práce může iniciovat 

zaměstnanec i zaměstnavatel. Zákoník práce nestanoví formu dohody o kratší pracovní 

době, může být proto uzavřena i ústně. Obsahem dohody je rozsah pracovní doby, která 

je kratší než stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele. Dohoda o kratší 
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pracovní době může být součástí pracovní smlouvy, ale i jako samostatná dohoda. 

Takto uzavřenou dohodu lze měnit či zrušit jen shodnou vůlí obou smluvních stran. 

Kratší pracovní doba, jak již bylo řečeno, může také vzniknout na základě kladně 

vyřízené žádosti o kratší pracovní dobu podle § 241 odst. 2 zákoníku práce. Žádost o 

kratší pracovní dobu je podrobně probírána, viz kap. 5.16.8. 

Kratší pracovní doba se promítá do dalších pracovních podmínek. Zaprvé 

zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. 

V uvedeném ustanovení je promítnuta zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o odměňování za práci stejné hodnoty. Tato zásada by byla porušena, pokud 

by byl zaměstnanec za kratší odpracovanou dobu odměňován stejně jako zaměstnanec, 

který pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu. Zadruhé prací přesčas podle  

§ 79 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je práce přesahující stanovenou týdenní pracovní 

dobu u zaměstnavatele. Důvodem, proč tak zákoník práce stanoví, je rovněž zajištění 

principu rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky podle § 16 odst. 1 zákoníku práce. V opačném případě by byli zvýhodněni 

zaměstnanci, kteří pracují nad sjednanou kratší pracovní dobu, neboť by dostávali za 

práci odpovídající stanovené týdenní pracovní době vyšší mzdu nebo plat oproti 

zaměstnancům, kteří pracují po stanovenou týdenní pracovní dobu, u nichž je prací 

přesčas s nárokem na příplatek za tuto práci až práce nad stanovenou týdenní pracovní 

dobu. Zatřetí zaměstnanci není možné nařídit práci přesčas podle § 79 odst. 1 písm. i) 

zákoníku práce. Zákoník práce však nevylučuje s tímto zaměstnancem sjednat práce 

přesčas. Ustanovením má být chráněn účel sjednané kratší pracovní doby.  

Ačkoliv to zákoník práce výslovně nestanoví, lze dovodit, že zaměstnavatel je 

oprávněn a povinen přidělovat zaměstnanci práci odpovídající rozsahu sjednané 

pracovní doby, protože právě práce po kratší pracovní dobu je jejím účelem. Skutečnost, 

že zákoník práce výslovně nestanovuje množství práce, které může zaměstnavatel 

přidělovat zaměstnanci, jenž vykonává práci po kratší pracovní dobu, činí v praxi určité 

potíže. Zaměstnanci totiž často poukazují na skutečnost, že zaměstnavatelé přidělují 
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práce více, než odpovídá sjednané pracovní době.
173

 Zaměstnavatelé jsou při určování 

množství požadované práce a pracovního tempa vázáni § 300 zákoníku práce. Podle 

tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen při určení množství požadované práce a 

pracovního tempa vzít v úvahu i fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, 

jídlo a oddech. 

Zaměstnavatelé nejčastěji používají tzv. časovou mzdu, kdy se výše mzdy odvozuje 

od délky odpracované doby. V některých případech je však vhodnější tzv. úkolová 

mzda. V tomto případě výše mzdy závisí na počtu jednotek vykonané práce. Tento 

přístup transparentněji určuje množství vykonané práce v rámci sjednané kratší 

pracovní doby. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné také určit tzv. 

normou spotřeby práce, které musí být vytvořeno před zahájením práce. 

Cílem směrnice 97/81/ES je rozšíření zaměstnanosti prostřednictvím práce po kratší 

týdenní pracovní dobu. Členské státy mají podle této směrnice na jedné straně povinnost 

rozšiřovat práci na částečný pracovní úvazek a na druhé straně naplnit cíl směrnice 

rovněž dodržováním zásady rovného zacházení zaměstnanců na kratší týdenní pracovní 

dobu, a to v porovnání se zaměstnanci na stanovenou týdenní pracovní dobu na 

stanovenou. Česká právní úprava v tomto ohledu požadavky splňuje, neboť 

zaměstnanec pracující v pracovním poměru po kratší týdenní pracovní dobu má stejné 

pracovní podmínky včetně ochrany před rozvázáním pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele jako zaměstnanec, který pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu.  

Nespornou výhodou práce po kratší pracovní dobu z pohledu zaměstnance 

pečujícího o děti je uspokojivé rozvržení pracovní doby a tím možnost skloubení 

zaměstnání s rodinným životem. Určitým negativem je nižší mzda za vykonanou práci, 

a tím vyšší závislost na příjmu druhého partnera a sociálních systémech státní sociální 

podpory či pomoci v hmotné nouzi. Zaměstnavatelé nabízejí práci po kratší pracovní 

dobu jen pro některá zaměstnání nebo jen u nižších pozic. U vedoucích pracovních míst 

většina zaměstnavatelů kratší pracovní dobu vylučuje. Takto vzniká tzv. vertikální 
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diskriminace, kdy na nižších pracovních pozicích často pracují osoby pečující o děti, 

zpravidla ženy a vedoucí pozice jsou často obsazovány osobami bez dětí nebo muži. 

Důsledkem může být zastavení či omezení profesního růstu osoby pečující o děti. Je 

však logické, že zaměstnanec pracující po stanovenou týdenní pracovní dobu získá 

zpravidla více pracovních zkušeností a kontaktů a tím se mu zvyšují šance na profesní 

růst. Na druhou stranu je zřejmě, že ne každé zaměstnání přináší možnost kariérního 

postupu a že ne každá osoba touží realizovat se v životě profesním růstem. Životní 

realizace těchto osob může spočívat právě v péči o děti. 

5.16.7 Jiná úprava pracovní doby 

 

Ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce umožňuje upravit pracovní dobu 

oprávněného zaměstnance, a to na základě žádosti podle jeho potřeb. Výjimkou jsou 

případy, kdy tomu zaměstnavateli brání vážné provozní důvody. Jiné rozvržení pracovní 

doby spočívá v individuálně rozvržené pracovní době, která je odlišná od pracovní doby 

rozvrhované zaměstnavatelem. Zákoník práce výslovně požaduje, aby nové rozvržení 

bylo pro zaměstnance vhodné. To znamená, že má odpovídat potřebám zaměstnance. 

Zákoník práce je, pokud se týká rozvrhování pracovní doby, značně liberální. Při 

rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen dodržet určitá pravidla. Ta jsou 

stanovená zákoníkem práce, např. maximální délka směny v rozsahu 12 hodin podle  

§ 83 zákoníku práce nebo nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami podle  

§§ 90 až 90a zákoníku práce. V rámci jiné úpravy pracovní doby přicházejí v úvahu u 

osob pečujících o děti zejména tyto možnosti:
174 

–  přiměřené posunutí začátku nebo konce pracovní doby, 

– rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních 

dní v týdnu (tzv. stlačený pracovní týden). 

5.16.8 Žádost o úpravu pracovní doby  

Základním předpokladem vzniku nároku na kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu 

pracovní doby je podání žádosti. Podání této žádosti lze charakterizovat jako 

jednostranné právní jednání oprávněného zaměstnance, které je podnětem 
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zaměstnavateli, aby zhodnotil své provozní možnosti. Její forma není stanovena, může 

tedy být i neformální. Není ani stanoven podrobněji její obsah. Podmínkou platnosti 

žádosti je podle § 553 odst. 1 občanského zákoníku její určitost.
175

 Zaměstnanec proto 

musí v žádosti o kratší pracovní dobu popsat rozsah požadované pracovní doby. To 

znamená, že je třeba uvést, v jakém rozsahu má být pracovní doba zkrácena, popř. 

zaměstnavatelem rozvrhována. V žádosti o úpravu pracovní doby by zaměstnanec měl 

sdělit požadované rozvržení pracovní doby. Je také možné obě žádosti kombinovat. Je 

možné žádat o kratší pracovní dobu a současně žádat o jiné rozvržení pracovní doby, 

než stanovuje zaměstnavatel. 

Zákoník práce se nezabývá počátkem, dobou trvání a ukončením kratší pracovní 

doby nebo jiné úpravy pracovní doby na základě kladně vyřízené žádosti 

zaměstnavatelem, a to ani v případech, kdy odpadnou důvody na straně zaměstnance 

uvedené v § 241 odst. 2 zákoníku práce (např. dítě dosáhne 15 let, dítě závislé na péči 

jiné osoby zemře apod.). Zaměstnanci, kteří již pracují po kratší pracovní dobu a žádají 

zaměstnavatele o návrat k pracovní době po stanovenou týdenní pracovní dobu, často 

poukazují na realitu, že zaměstnavatel odmítá jejich žádosti vyhovět. Důvodem je 

skutečnost, že zákoník práce se touto situací nezabývá. Zaměstnavateli v těchto 

případech žádný předpis nic neukládá, ale ani zaměstnancům nenavrhuje žádné řešení. 

Proto lze zaměstnancům doporučit, aby v žádostech o kratší pracovní dobu nebo jinou 

úpravu pracovní doby uváděli i počátek a dobu trvání svého požadavku. Zákoník práce 

také nestanoví postup, když zaměstnavateli vážné provozní důvody nedovolují, aby 

zaměstnanec nadále pracoval na kratší pracovní dobu či měl jinou úpravu pracovní 

doby. Judikatura
176

 v tomto případě dovodila, že zaměstnavatel je oprávněn 

jednostranně zrušit úpravu pracovní doby zaměstnance.     

Vzniká otázka, zda zaměstnavatel v případě, když nemůže žádosti zaměstnance 

z vážných provozních důvodů vyhovět, může zaměstnanci navrhnout jiné řešení situace. 

Zákoník práce totiž zaměstnavateli neukládá, aby zaměstnanci uvedenému v 241 odst. 2 

sám navrhoval zkrácení pracovní doby, popř. jinou úpravu pracovní doby. Na druhé 

straně nelze pominout, že to zákon nezakazuje. Může tedy navrhnout zaměstnanci kratší 
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pracovní dobu nebo její rozvržení (popř. jinou úpravu pracovní doby) tak, jak mu 

umožňují jeho provozní možnosti. Podle názoru soudu
177

 zaměstnavatel, nemůže-li 

vyhovět požadavkům zaměstnance z vážných provozních důvodů v plném rozsahu, je 

povinen mu poskytnout kratší pracovní dobu (popř. jinou úpravu pracovní doby) 

alespoň v takové podobě, jak mu to jeho provoz umožňuje. S tímto závěrem soudu 

nelze zcela souhlasit. Zaměstnavatel je obsahem žádosti vázán a rozhoduje o 

konkrétním obsahu žádosti. Zaměstnavatel může zaměstnanci navrhnout jiné řešení 

zkrácení pracovní doby nebo jinou úpravu pracovní doby. Takový návrh lze považovat 

za návrh na dohodu o kratší pracovní dobu podle § 80 zákoníku práce. Tento návrh 

zaměstnavatele však může být zaměstnancem odmítnut. Zákoník práce totiž výslovně 

nepožaduje, aby zaměstnavatel se zaměstnancem o podané žádosti jednal. 

Na rozdíl od žádostí, které se týkají kratší pracovní doby, vyřizování žádostí o jinou 

úpravu pracovní doby nečiní v praxi velké problémy. Tato skutečnost je dána tím, že 

kratší pracovní doba znamená větší zásah do provozu zaměstnavatele než jiná úprava 

stanovené týdenní pracovní doby. Vzhledem k tomu, že zásadní judikatura vždy řešila 

spory o kratší pracovní dobu a v praxi je kratší pracovní doba diskutovaným tématem, je 

v textu dále žádost rozebírána především ve vztahu ke kratší pracovní době. Analogicky 

lze výklad též vztáhnout i k jiné úpravě pracovní doby.  

Zaměstnavatel často nevyhoví žádosti o kratší pracovní dobu, a to pouze odkazem 

na vážné provozní důvody, aniž by zaměstnanci sdělil, které konkrétní vážné provozní 

důvody brání jeho žádosti vyhovět. Zákoník práce totiž neukládá zaměstnavateli, aby 

své rozhodnutí zaměstnanci odůvodnil, vysvětlil či s ním projednal a ani nestanoví, 

v jaké lhůtě musí být žádost vyřízena. Ve vládním návrhu zákona, kterým se mění 

zákoník práce,
178

 jež nyní projednává Poslanecká sněmovna, je obsažen návrh na 

doplnění § 241 odst. 2 o větu: Důvody, pro které zaměstnavatel žádosti podle věty první 

nevyhověl, je povinen zaměstnankyni nebo zaměstnanci sdělit písemně. Písemné 

sdělení zaměstnanci by mohlo zajistit vyšší transparentnost v této oblasti a případně 

také možnost se domáhat nápravy u soudu. Zaměstnavatel je však povinen se žádostí o 
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úpravu pracovní doby zabývat, objektivně posoudit a vyhodnotit závažnost provozních 

důvodů. Žádost o kratší pracovní dobu zpravidla vždy znamená zásah do organizace 

práce zaměstnavatele s následkem určitých změn. 

V této souvislosti by mohla být inspirativní německá právní úprava. Jestliže se 

zaměstnavatel se zaměstnancem na zkrácení pracovní doby nedohodne a ani 

zaměstnavatel žádost zaměstnance ve stanovené lhůtě písemně neodmítne, pak platí 

fikce, že se pracovní doba automaticky zkracuje podle  podané žádosti  

(§ 15 odst. 7 BEEG).
179

 Tato skutečnost významně posiluje právní postavení 

zaměstnance před nečinností či neochotou zaměstnavatele jednat se zaměstnancem 

ohledně kratší pracovní doby. V porovnání s německou právní úpravou se navrhovaná 

změna zákoníku práce jeví jako nedostatečná. 

5.16.9 Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost žádosti zaměstnance vyhovět za 

podmínky, že mu v tom nebrání žádné vážné objektivně posouzené provozní důvody. 

Vyhovění žádosti zaměstnavatele není projevem jeho volní složky ve vztahu k žádosti o 

kratší pracovní dobu, nýbrž plněním povinnosti stanovené zákoníkem práce. Tento 

proces lze označit za smluvní přímus, kdy je smluvní volnost omezena a kdy dochází 

k plnění přímo ze zákona. Zaměstnavatel se dostává do dvojího postavení: zaprvé 

jakéhosi „arbitra“, který sám vyhodnocuje vážnost svých provozních důvodů vůči 

konkrétní žádosti o kratší pracovní dobu či o úpravu pracovní doby a zadruhé subjektu, 

kterému vzniká právní povinnost umožnit zaměstnanci, aby pracoval po kratší pracovní 

dobu nebo v rámci úpravy pracovní doby.  

Z dikce ustanovení vyplývá, že ne jakékoli provozní důvody, které by mohly 

vzniknout, kdyby bylo žádosti o kratší pracovní dobu vyhověno, jsou důvodem pro 

odepření takové žádosti. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů ve smyslu 

ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce je především rozhodující vyhodnocení změn, 

které by vyvolala v provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnanci byla 

povolena požadovaná kratší pracovní doba ve srovnání se stavem, kdy pracuje (by 
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pracoval) po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl 

znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) 

zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnance uvedeného v § 241 odst. 

2 zákoníku práce o kratší pracovní dobu brání vážné provozní důvody na straně 

zaměstnavatele.
180

  

Ačkoliv pojem vážné provozní důvody zákoník práce uvádí i v souvislosti s dalšími 

právními instituty, např. u pracovního poměru na dobu určitou, přesto jej zákoník práce 

nedefinuje. Vážné provozní důvody jsou uvedeny i v jiných institutech zákoníku práce, 

avšak posuzují se jinak. Jedná se o možnosti sjednávat opakovaně pracovní poměr na 

dobu určitou či práce přesčas. Při výkladu pojmu vážné provozní důvody je proto třeba 

vycházet z judikatury, která tento pojem vyložila především ve vztahu ke kratší 

pracovní době. 

Vážné provozní důvody je třeba posuzovat ve dvou rovinách: zaprvé z hlediska 

povahy provozu a dalších skutečností spočívajících v organizačně technických 

poměrech zaměstnavatele a zadruhé z hlediska posouzení počtu zaměstnanců 

působících u zaměstnavatele, možností jejich vzájemného zastupování a úrovně jejich 

odměňování za vykonanou práci. 

Provozem je třeba rozumět plnění úkolů nebo činnosti zaměstnavatele, a to zejména 

úkolů, které souvisejí se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb, a jiné obdobné 

činnosti, kterou zaměstnavatel provádí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
181

 

Opodstatněnost vážnosti provozních důvodů se posuzuje podle provozní situace v době 

podání žádosti.
182

 

Podle judikatury
183

 pro posouzení vážnosti provozních důvodů u žádosti o kratší 

pracovní dobu je nutno v konkrétním případě zjistit jednak rozsah, organizaci, funkční 

náplň i rozvrh práce zaměstnance a jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. 

charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování zaměstnancem, vykonávajícím v 
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podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v 

jednotlivých útvarech podniku. V jiném rozhodnutí bylo judikováno,
184

 že při posouzení 

vážnosti provozních důvodů je především rozhodující vyhodnocení, jak závažný zásah 

do provozu zaměstnavatele by představovala skutečnost, kdyby zaměstnanci byla 

povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná úprava pracovní doby, ve srovnání 

se stavem, kdy pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu.  

Hodnocením vážných provozních důvodů se zabýval Nejvyšší soud také v 

souvislosti s personální situací u zaměstnavatele.
185

 Zaměstnavatel nejdříve 

zaměstnankyni o kratší pracovní dobu povolil, pak se personální situace změnila a kratší 

pracovní dobu zaměstnankyni zrušil. Nejvyšší soud se v tomto případě přiklonil na 

stranu zaměstnavatele a zdůraznil, že při posuzování vážnosti provozních důvodů je 

třeba vycházet ze stavu v době, v níž je posuzována žádost oprávněného zaměstnance o 

kratší pracovní dobu nebo o jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, a to jak při 

zkoumání povahy provozu a dalších skutečností o organizačně technických poměrech 

zaměstnavatele, tak i při posuzování počtu zaměstnanců působících u zaměstnavatele, 

možností jejich vzájemného zastupování a úrovně jejich odměňování za vykonanou 

práci. Dle Nejvyššího soudu je nepochybné, že zaměstnavatel může vyhovět žádosti o 

kratší pracovní dobu nebo o jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby tím 

„snadněji“, čím více má zaměstnanců, čím lépe se jeho zaměstnanci mohou vzájemně 

zastupovat a čím více má peněžních prostředků použitelných pro jejich odměňování. 

Dále Nejvyšší soud uvedl, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnával další zaměstnance jen proto, aby mohl případně vyhovět žádosti o kratší 

pracovní dobu nebo jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, která by v 

budoucnu (po přijetí takového zaměstnance) mohla být snad podána některým z jeho 

zaměstnanců, k takové žádosti oprávněným. Personální situace u zaměstnavatele může 

být posouzena jako vážný provozní důvod, pro který lze žádost zaměstnance o úpravu 

pracovní doby odmítnout.  
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 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. listopadu 1966, sp. zn. 7 Co 378/66 (Rc 

75/1967). 
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Dalším případem posuzovaným Nejvyšším soudem,
186

 byl případ zaměstnankyně, 

jejíž žádosti o kratší pracovní dobu z důvodu péče o nezletilou dceru bylo nejdříve 

vyhověno, nicméně zaměstnavatel následně svým rozhodnutím s odkazem na existenci 

vážných provozních důvodů úpravu pracovní doby zrušil. Své rozhodnutí odůvodnil 

tak, že zaměstnankyně by při setrvání na kratší pracovní době musela být pravidelně 

každý den zastupována dlouhodobě několik let, což představuje nepřijatelně vysokou 

zátěž pro ostatní úředníky i pro zaměstnavatele. Tím by byl narušen a vážně ohrožen 

řádný provoz zaměstnavatele. Soud též uvedl, že řešením může být také přijetí dalšího 

zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti, a to právě 

v rozsahu, o který měla zaměstnankyně pracovní dobu zkrácenu. Nelze totiž 

přehlédnout, že ne jakékoli provozní problémy (které by mohly vzniknout, kdyby bylo 

žádosti o zkrácenou pracovní dobu vyhověno) jsou důvodem pro odepření takové 

žádosti. Musí se totiž jednat o vážné provozní důvody. Nejvyšší soud také zdůraznil, že 

smyslem právní úpravy zkrácené pracovní doby podle ustanovení § 241 odst. 2 

zákoníku práce je umožnit v tomto ustanovení uvedeným zaměstnancům vykonávat 

práci v zaměstnaneckém poměru i s ohledem na jejich omluvitelné jiné osobní a rodinné 

povinnosti. Proto je třeba posuzovat možnosti zaměstnavatele vždy zejména s ohledem 

na zájmy těchto zaměstnanců. 

Judikatura se též vyslovila k tomu, co nelze za vážné provozní důvody považovat. 

Nemůže být např. obava zaměstnavatele z toho, vyhoví-li žádosti jednoho svého 

zaměstnance o úpravu pracovní doby, bude muset vyhovět i případným dalším 

žádostem oprávněných zaměstnanců.
 187

 

Také Veřejný ochránce práv se vyslovil k situaci, kdy nevzniká zaměstnavateli 

povinnost vyhovět žádosti o jinou úpravu pracovní doby.
188

 Je to případ, kdy by mu 

vznikly nepřiměřené dodatečné náklady. V případě, že zaměstnanec pečující o děti žádá 

pouze o úpravu rozvržení pracovní doby, aniž by došlo k jejímu zkrácení, není 

zaměstnavatel povinen přijmout dalšího zaměstnance, neboť by mu tím vznikly 

nepřiměřené dodatečné mzdové náklady. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003. 
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 Zpráva o nezjištění diskriminace – § 21b. Sp. zn.: 211/2012/DIS/VP. Veřejný ochránce práv [online]. 

17. 6. 2015 [cit. 1. 12. 2016]. Dostupné z: http://eso.ochrance.cz/nalezene/edit/2906. 
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Pouze v případě, že by vyhověním žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou 

úpravu pracovní doby byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz 

(plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, není zaměstnavatel povinen žádosti o 

kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby vyhovět. 

Legislativní řešení, které ponechává v definici pojmu vážné provozní důvody 

určitou míru obecnosti je vhodné, neboť taxativní vymezení vážných provozních 

důvodů v zákoně by nebylo vzhledem k různorodosti těchto důvodů z hlediska praxe a 

pracovních podmínek různých zaměstnavatelů možné. 

Judikatura dospěla k závěru, že zaměstnavatel by měl svou provozní situaci 

posoudit, a to ve vztahu k žádosti zaměstnance a jeho funkčnímu zařazení, zejména 

z těchto hledisek:  

– povaha provozu a závažnost zásahu do provozu ve srovnání s výchozím stavem,  

– organizačně technické poměry zaměstnavatele,  

– počet zaměstnanců působících u zaměstnavatele,  

– možnost vzájemného zastupování zaměstnanců, 

– jaké potíže přineslo zastupování různými zaměstnanci (vlastní oddělení, jiné 

oddělení, jiný útvar, nový zaměstnanec v pracovním poměru na kratší pracovní dobu 

nebo na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr),  

– jaká organizační opatření by měla být přijata  kterých konkrétních zaměstnanců 

a v jakém rozsahu by se toto opatření dotkla, jaká by byla jejich (upravená) pracovní 

náplň. 

5.16.10  Spor o kratší pracovní dobu 

Nesplněním zákonné povinnosti stanovené v dispozici právní normy § 241 odst. 2 

zákoníku práce nevzniká odpovědnostní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Zákoník práce soukromoprávní sankci za nesplnění této zákonné povinnosti neobsahuje. 

Právní postavení zaměstnance je v této situaci velmi slabé, zaměstnanec musí svůj 

nárok na kratší pracovní dobu uplatnit u soudu. Z tohoto důvodu zaměstnanci své 

nároky neuplatňují a situaci řeší buď rozvázáním pracovního poměru, nebo setrváním 

v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu. Jedině soud může 

rozhodnout o přítomnosti či nepřítomnosti vážných provozních důvodů u 
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zaměstnavatele s důsledkem na změnu délky pracovní doby konkrétního zaměstnance. 

Vzhledem k tomu, že soudní řízení může trvat i několik let, je tento postup neefektivní. 

Proto většina zaměstnanců pečujících o děti toto řešení nevolí. Mají obavu z  možné 

šikany ze strany zaměstnavatele z důvodu uplatnění práv u soudu. Nehledě na 

skutečnost nákladů na soudní řízení, které zahrnuje nejen soudní poplatek, ale i právní 

zastoupení a možný neúspěch v soudním sporu.  

Zaměstnanec po odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu musí dále pracovat po 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Životní či rodinná situace zaměstnanců pečujících o 

děti se tak dostává do kolize s pracovním poměrem. Vzhledem k tomu, že tito 

zaměstnanci nejsou schopni vykonávat práci po stanovenou týdenní pracovní dobu, jsou 

nuceni se zaměstnavatelem rozvázat pracovní poměr dohodou nebo výpovědí. Tím 

ztrácí zaměstnání bez nároku na odstupné. A navíc z důvodu péče o dítě velmi obtížně 

hledají další pracovní uplatnění.
189

 Část těchto zaměstnanců ztrácí své zaměstnání 

z důvodu porušení právní povinnosti zaměstnavatele, tj. když zaměstnavatel nevyhoví 

žádosti o úpravu pracovní doby, avšak provozní důvody mu to umožňují.  

V případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodu, že 

zaměstnavatel nevyhověl žádosti o kratší pracovní dobu, ačkoliv mu v tom žádné 

provozní důvody nebránily, se nelze domáhat neplatnosti dohody.
190

 V této souvislosti 

můžeme de lege ferenda uvažovat o možnosti přezkoumání důvodu uzavření dohody o 

rozvázání pracovního poměru soudem nebo výpovědi ze strany zaměstnance, pokud by 

důvodem skončení pracovního poměru bylo nevyhovění žádosti o kratší pracovní dobu. 

Zaměstnanec by měl mít v tomto případě nárok na kompenzaci ve formě odstupného.  

Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy 

zaměstnanec (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel 

dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti nebo zrušil-li rozhodnutí 

o povolení zkrácené pracovní doby, musí v řízení před soudem tvrdit a také prokázat 

vážné provozní důvody, které tomu brání; to platí nejen v případě, že zaměstnanec 
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 OTÁHALOVÁ, L. Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních 
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uplatnil nárok podle ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce u soudu žalobou, ale i 

tehdy, posuzuje-li soud tento nárok v řízení o jiném nároku jako otázku předběžnou.
191

 

Příkladem je výkon práce zaměstnance po kratší pracovní dobu v případě řádně 

nevyřízené žádosti o kratší pracovní dobu nebo zrušení povolené kratší pracovní doby 

ze strany zaměstnavatele, pokud by zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď podle § 52 

písm. g) zákoníku práce z důvodu opakované neomluvené absence. Povinnost tvrzení a 

povinnost důkazní o splnění předpokladů pro platnou výpověď z pracovního poměru 

danou zaměstnanci podle § 52 písm. g) zákoníku práce nese v řízení před soudem 

zaměstnavatel, zaměstnavatel musí v řízení před soudem tvrdit a prokazovat rovněž to, 

že porušení povinnosti vytýkané ve výpovědi bylo zaměstnancem, alespoň z nedbalosti, 

zaviněno.
192

  

Nejčastěji jsou žádosti o kratší pracovní dobu podávány po skončení mateřské nebo 

rodičovské dovolené. Směrnice 2010/18/EU požaduje v ustanovení § 6 odst. 1 za 

účelem podpory sladění pracovního a rodinného života nezbytná opatření, jejichž 

smyslem je zajistit, aby pracovníci při návratu z rodičovské dovolené mohli požádat o 

změnu délky pracovní doby na určité období. Zákoník práce požadavku směrnice 

vyhovuje, ale realizace není zatím v České republice efektivní.  

Na druhou stranu, podle § 3 odst. 1 občanského zákoníku soukromé právo chrání 

důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho 

rodiny nebo lidí jemu blízkých, a to takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně 

újmu druhým. Pokud se tedy samy osoby pečující o děti nebudou aktivně brát za svá 

práva a za štěstí své rodiny, na které jim záleží, budou se muset podrobit pravidlům, 

které určuje zaměstnavatel. Tato skutečnost je však dána, jak výše uvedeno, i slabým 

právním postavením zaměstnance při uplatnění kratší pracovní doby. Lze předpokládat, 

pokud by došlo k jeho posílení, osoby pečující o děti by více uplatňovaly svá práva 

nejen vůči zaměstnavatelům, ale i u soudu. Výsledkem by mohl být žádoucí stav 

zvýšení počtu pracovních poměrů po kratší pracovní dobu. 
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Právní řád umožňuje řešení sporů i mimosoudní cestou. Ta se v těchto případech 

téměř nepoužívá. Přitom např. forma mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci 

a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) je vhodný způsob hledání řešení sporu 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ohledně kratší pracovní doby.     

5.16.11  Kontrola nad dodržováním právní úpravy pracovní doby 

Státními úřady, které mají ve své působnosti kontrolu a dodržování povinností 

vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, práva nebo 

povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů stanovících pracovní 

dobu a dobu odpočinku, jsou oblastní inspektoráty práce (dále také „inspektorát“). 

Postup inspektorátu při kontrole upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále 

také „zákon o inspekci práce“).  

Zaměstnanec může podat podnět ke kontrole na svého zaměstnavatele 

k inspektorátu, pokud mu nevyhoví v jeho žádosti o kratší pracovní dobu.
193

 Provedl-li 

inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, pak podle § 5 odst. 2 zákona o 

inspekci práce informuje písemně o výsledku toho, kdo podnět podal. V případě, že 

inspektorát shledá porušení právních předpisů, může uložit zaměstnavateli 

veřejnoprávní sankci, avšak dotčenému zaměstnanci tato sankce nepřináší žádná práva. 

Může však zlepšit jeho postavení v rámci případného soudního sporu. Soud však není 

názorem inspekce vázán, může věc posoudit jinak. Zároveň však platí, bylo-li o takové 

otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud z něho vychází.
194

 

Za porušení povinnosti vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 

15 let, těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám 

dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu 

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), o kratší 

pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání 
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vážné provozní důvody, lze uložit zaměstnavateli – právnické osobě za správní delikt a 

zaměstnavateli fyzické osobě – za přestupek pokutu až do výše  300 000 Kč.
195 

Z ročních souhrnných zpráv o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí 

práce
196

 vyplývá, že podněty týkající se nevyhovění žádosti o kratší pracovní dobu 

nejsou v praxi téměř podávány. Je to zřejmě dáno tím, že zaměstnanci podnět ke 

kontrole nepřináší žádná práva a žádné řešení.  

5.17 Ochrana pracovního poměru 

5.17.1 Zákaz výpovědi 

Zákoník práce určuje v § 53 okruh zaměstnanců, kteří se nacházejí v určité svízelné 

sociální situaci nebo plní důležité společenské úkoly, a které je proto nutné zvýšeným 

způsobem chránit před ztrátou zaměstnání. Do tohoto okruhu patří především těhotné 

zaměstnankyně, protože hledání zaměstnání v době těhotenství bývá neúspěšné, a proto 

je nutné jim zachovat zaměstnání po celou dobu těhotenství. Ze stejného důvodu je 

chráněna zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnanec čerpající 

rodičovskou dovolenou.  

Těhotná zaměstnankyně jak již bylo zmíněno (viz kap. 4.1), je chráněna před 

výpovědí, i když o svém těhotenství neví. Výpověď těhotné zaměstnankyni, která by 

prokázala, že v době výpovědi byla těhotná, by byla neplatná. Tento postup je v praxi 

respektovaný.  

Ustanovení § 54 zákoníku práce vyjmenovává výjimky, kdy výše uvedeným 

zaměstnancům lze dát výpověď a zákaz výpovědi neplatí. Zákaz výpovědi je u všech 

vyjmenovaných zaměstnanců prolomen z důvodu 

– organizační změny uvedené v § 52 písm. a) zákoníku práce, tj. z důvodu rušení 

zaměstnavatele
197

 nebo jeho části,  

– pro který zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr.
198
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 Uvedené důvody jsou výjimečné, protože např. nelze po zaměstnavateli žádat, 

aby posečkal dobu, až zaměstnankyně nebude v ochranné době. Rovněž by nebylo 

správné chránit zaměstnankyni, která porušuje zvlášť hrubým způsobem povinnosti 

vyplývající z právních předpisů, které se vztahují k jí vykonávané práci.
199

 

Zaměstnancům, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, lze dát výpověď i z důvodu 

organizační změny uvedené v § 52 písm. b) zákoníku práce s výjimkou případu 

organizačních změn, kdy se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu 

práce, v nichž má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána. 

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by 

výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, pak se ochranná doba do výpovědní 

doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí podle § 53 odst. 2 zákoníku práce teprve 

uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže 

zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Tato 

úprava je vhodná, neboť zaměstnanci jsou zachována práva po celou dobu trvání 

ochranných dob, které na sebe navazují – těhotenství, mateřská dovolená, rodičovská 

dovolená. Pokračování pracovního poměru má významné konsekvence např. do práv 

vyplývajících z nemocenského pojištění (viz kap. 8.1) či na celkovou dobu trvání 

pracovního poměru, která ovlivňuje výši odstupného.
200

 Kontinuita trvání pracovního 

poměru se také promítne i do životopisu, což zaměstnanci usnadní hledání nové práce 

po skončení pracovního poměru. 

Byla-li však dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci výpověď z důvodu, pro který 

může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, výpověď ještě 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). 

V případě, že byla dána neplatná výpověď, je třeba se dovolat neplatnosti před 

soudem žalobou podle §§ 69 až 72 zákoníku práce v prekluzivní dvouměsíční lhůtě 2 

měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr touto výpovědí skončit. 
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Tato právní úprava odpovídá požadavkům ochrany podle čl. 10 směrnice 

92/85/EHS a čl. 5 odst. 4 směrnice 2010/18/EU. 

5.17.2 Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, 

zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří 

čerpají rodičovskou dovolenou. 

5.17.3 Jiné způsoby rozvázání pracovního poměru 

Ochranná ustanovení těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou 

dovolenou a zaměstnance čerpajícího rodičovskou dovolenou se nevztahují na jiné 

způsoby rozvázání pracovního poměru podle § 48 zákoníku práce – dohodu, výpověď 

ze strany zaměstnance nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době z jakékoliv 

strany. Pokud by se v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

zaměstnavatelem následně prokázalo, že motivem jeho zrušení bylo těhotenství, 

mateřství či otcovství, jednalo by se o diskriminaci na základě pohlaví a takové zrušení 

by bylo neplatné.
201

  

5.18 Započitatelná praxe a péče o dítě 

Péče o dítě se zohledňuje při určení výše platu, což se týká zaměstnavatelů 

uvedených v § 303 odst. 1 zákoníku práce. Výše platu stoupá s počtem let praxe. 

Z tohoto důvodu by byly osoby, které stráví určitý čas pouze péčí o děti, znevýhodněny. 

Část doby strávená péčí o děti se proto započítává jako praxe. Postup při zařazení 

zaměstnance do platového stupně upravuje § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V plném rozsahu 

započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v 

oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou 

jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované 

práce. Postup při započítání náhradních dob vztahujících se k péči o děti je upraven v  

§ 4 odst. 5 tohoto nařízení. V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, 
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započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další 

mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše 

v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo 

rodičovské dovolené platné v době této péče. Délku mateřské dovolené, případně další 

mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené upravoval v průběhu doby zpravidla 

zákoník práce nebo starý zákoník práce. Do celkového rozsahu 6 let se započítává i 

doba osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé 

dítě.
202

 

5.19 Kvalifikační dohoda a péče o dítě 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít podle § 234 zákoníku práce v 

souvislosti se zvyšováním kvalifikace kvalifikační dohodu. Její součástí je zejména 

závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek 

zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po 

dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které 

zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když 

zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. Závazek zaměstnance k 

setrvání v zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace. 

Zákoník práce výslovně v § 135 odst. 1 stanoví, že do doby setrvání zaměstnance v 

zaměstnání na základě kvalifikační dohody se nezapočítává doba rodičovské dovolené v 

rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte podle § 196 zákoníku práce. Z toho  

a contrario  vyplývá, že mateřská dovolená a rodičovská dovolená zaměstnance – muže 

v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněná čerpat mateřskou dovolenou se 

do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání započítává. 
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6 Využití atypických zaměstnání u osob pečujících o děti
203

 

6.1 Atypické zaměstnání 

Pojem atypické zaměstnání je v praxi používán jako souhrnné označení pro takové 

pracovněprávní vztahy, které se vyznačují menší mírou regulace (oproti většinovému 

modelu) a dávají účastníkům více volnosti v organizaci práce a dodržování pracovní 

doby, bez ohledu na sjednané trvání pracovního poměru a rozsah sjednaného závazku. 

Na druhé straně jsou tyto vztahy zpravidla však také spojeny s menší rolí ochranné 

funkce pracovního práva v některých aspektech.
204

 

V době nedávné ekonomické krize byl s větším počtem osob pečujících o děti 

rozvázán pracovní poměr na dobu neurčitou. Typický pracovní poměr na dobu 

neurčitou nemusí totiž fakticky ještě znamenat jistotu zaměstnání, jistý příjem a ochranu 

zaměstnance. Tato negativní zkušenost se jistě odráží i ve strategii při uzavírání nových 

pracovněprávních vztahů. Volnější vazba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nižší 

míra regulace a větší časová flexibilita vyvažují z pohledu osob pečujících o děti právní 

ochranu zaměstnance v pracovněprávních vztazích.  

Nejvyhledávanější formou atypických zaměstnání osob pečujících o děti jsou 

částečné úvazky, které mohou mít podobu buď pracovního poměru na kratší pracovní 

dobu, některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Naproti tomu některé 

formy atypického zaměstnání se dosud neprosadily, např. agenturní zaměstnání. 

Můžeme shrnout, že osoby pečující o děti při výběru zaměstnání zohledňují 

především tato kritéria: 

– rozsah a rozvržení pracovní doby (kratší pracovní doba, pružná pracovní doba, 

(ne)požadovaná práce přesčas),  
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– místo výkonu práce (resp. vzdálenost a dostupnost od místa bydliště, práce z 

domova),  

– kvalita vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (důležité z pohledu 

realizace pracovněprávních povinností),  

– optimalizace výdělku (výběr vhodné formy výdělečné činnosti). 

6.2 Pracovní poměr na dobu určitou 

Pracovní poměr na dobu určitou má ve vztahu k zaměstnancům pečující o děti dvojí 

význam. Osoba pečující o děti může být smluvní stranou přímo pracovněprávního 

vztahu na dobu určitou. Pracovní poměr na dobu určitou je současně významným 

institutem při řešení zástupu zaměstnankyně po dobu mateřské dovolené a zaměstnance 

po dobu rodičovské dovolené. 

Smluvní strany si mohou výslovně sjednat dobu trvání pracovního poměru. Jedná 

se o stále více prosazující se atypickou podobu pracovního poměru především z důvodu 

předcházení složitého rozvazování pracovního poměru a vysokým nákladům v případě 

vzniku nároku na odstupné, ale také vzrůstající praktickou potřebou pracovního 

poměru, který je vymezený plněním dlouhodobého úkolu (projektu). Právě projektová 

práce v časově omezeném pracovním poměru v kombinaci s kratší pracovní dobou je 

vyhledávané zaměstnání osobami pečujícími o děti. Na druhou stranu vytváří nižší 

stabilitu zaměstnání a způsobuje eliminaci opatření nejen při skončení pracovního 

poměru,
205

 ovlivňuje i nároky sociálního zabezpečení a možná i porodnost. 

Na druhou stranu pokud se uzavírání pracovního poměru na dobu určitou při vstupu 

do nového zaměstnání stává určitým pravidlem, pak se zvyšuje šance osoby pečující o 

dítě na přijetí do zaměstnání a tím i do budoucna, že se pracovní poměr na dobu určitou 

změní na dobu neurčitou. 

Pracovní poměry na dobu určitou jsou často uzavírány s mladými 

zaměstnankyněmi, které pak skončí v době čerpání první mateřské nebo rodičovské 
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dovolené. Zaměstnankyně následně nesplní podmínky pro čerpání další peněžité 

pomoci v mateřství. Pracovní poměr na dobu určitou tímto způsobem negativně 

ovlivňuje sociální zabezpečení v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím. 

Při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou je možné se rovněž setkat 

s diskriminací. Pokud zaměstnavatel změní svůj původní záměr uzavřít pracovní poměr 

na dobu neurčitou v důsledku uzavírání pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní 

nebo zaměstnancem pečujícím o děti na pracovní poměr na dobu určitou, může být 

takové jednání posuzováno jako diskriminace na základě pohlaví.
206

  

Současná právní úprava omezení uzavírat pracovní poměr na dobu určitou vešla 

v účinnost od 1. 1. 2012 po novelizaci zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb., kterým 

se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony.  

Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce platí, že doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku 

prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za 

opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení. Jestliže 

od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k 

předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se 

nepřihlíží. 

Zmíněná novela zákoníku práce rovněž zrušila ustanovení § 39 odst. 3 písm. b) 

zákoníku práce, podle kterého se omezení uzavírat pracovní poměr na dobu určitou 

nevztahovalo na náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu překážek v práci 

na straně zaměstnance. 

Podle současné právní úpravy je možné podle § 39 odst. 4 zákoníku práce se 

vyhnout omezení uzavírat pracovní poměr na dobu určitou v případě, jsou-li u 

zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní 

povaze práce. Na základě těchto důvodů nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na 
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dobu neurčitou, za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený. Zároveň 

zákoník práce požaduje, aby byla uzavřena písemná dohoda zaměstnavatele s 

odborovou organizací, ve které strany upraví bližší podmínky uzavírání pracovních 

poměrů na dobu určitou. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit 

vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. 

Podle ojedinělých názorů zástup za zaměstnance po dobu jeho důležitých osobních 

překážek v práci lze po tuto dobu zahrnout pod důvody spočívající ve zvláštní povaze 

práce.
207

 Zaměstnavatel může buď na základě písemné dohody s odborovou organizací, 

nebo na základě vnitřního předpisu uzavírat pracovní poměry na dobu určitou po dobu 

zástupu bez omezení § 39 odst. 2 zákoníku práce. Praxe se s uvedeným názorem 

neztotožnila a zaměstnavatelé podle uvedeného názoru nepostupují. Zaměstnavatelé 

zpravidla sjednávají trvání pracovního poměru se zastupujícím zaměstnancem přímo 

v pracovní smlouvě. V praxi však činí zastupování za zaměstnankyni na mateřské 

dovolené a zaměstnance na rodičovské dovolené zaměstnavatelům problémy. Někdy 

nesprávně formulují dobu trvání pracovního poměru v pracovních smlouvách. Oproti 

právní úpravě před 1. 1. 2012 je situace pro zaměstnavatele složitější. 

K automatické přeměně z pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr 

na dobu neurčitou může dojít podle § 39 odst. 5 zákoníku práce. Sjedná-li 

zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu 

s pravidly, které stanoví zákoník práce v § 39 odst. 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec 

před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále 

zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, 

zda byly splněny požadované podmínky, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u 

soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím 

sjednané doby. Druhým případem je ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce, tedy 

pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v 

konání prací, pak platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. V obou 

případech dochází k přeměně pracovního poměru na dobu neurčitou za zachování 
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nikoliv jen hlavních, ale dokonce veškerých pracovních podmínek právě s výjimkou 

doby trvání.
208

 

 V souvislosti se změnou právní úpravy rodičovského příspěvku je pravděpodobné, 

že zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou se budou chtít vrátit dříve do práce, 

než předpokládali. De lege ferenda by bylo žádoucí navrátit právní stav před 1. 1. 2012, 

pokud jde o výjimky v uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou z důvodu zástupu 

po dobu překážek v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatelé by zásadně měli po 

dobu mateřské dovolené zaměstnankyně a rodičovské dovolené zaměstnance uzavírat 

pracovní poměry na dobu určitou a tím garantovat návrat zastupovaného zaměstnance 

pečujícího o děti. V praxi však zaměstnavatelé se zástupem uzavírají pracovní poměr na 

dobu neurčitou, v důsledku toho při návratu zaměstnance po skončení jeho důležité 

osobní překážky v práci vznikají organizační problémy. Více k tématu viz kap. 5.12.  

6.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Četnost uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s osobami 

pečujícími o děti svědčí o jejich značné oblíbenosti. Dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr jsou vhodným legislativním nástrojem pro uzavírání pracovněprávních 

vztahů v době mateřské a rodičovské dovolené. Tyto právní vztahy byly podrobně 

rozebírány ve vztahu k čerpání mateřské a rodičovské dovolené (viz kap. 5.13).  

Přestože koncepčně dohody mají představovat určitý doplněk k pracovnímu 

poměru a zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů podle § 74 odst. 1 zákoníku 

práce především zaměstnanci v pracovním poměru, některé osoby pečující o děti pracují 

i po skončení rodičovské dovolené výhradně na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.  

Zaměstnanci pečující o děti často uzavírají i více dohod s několika zaměstnavateli. 

Výhodou je zmíněná smluvní volnost. Zaměstnavatel není povinen podle § 74 odst. 2 

zákoníku práce rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a zaměstnanec si tak může 

pracovní dobu přizpůsobit svým časovým možnostem, např. i s ohledem na organizaci 
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školního roku. Na druhou stranu zaměstnavatel není v možnosti rozvrhnout zaměstnanci 

pracovní dobu omezen. 

Základem právní úpravy dohody o provedení práce je § 75 zákoníku práce. Rozsah 

práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v 

kalendářním roce, přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná 

zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o 

provedení práce. V dohodě musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.  

Dohoda o provedení práce může být uzavřena na splnění jednoho úkolu i na 

dlouhodobou pracovní činnost. 

Na základě dohody o pracovní činnosti podle § 76 zákoníku práce není možné 

vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní 

pracovní doby. Splnění této časové podmínky se posuzuje za celou dobu, na kterou byla 

dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o 

pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a 

doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o pracovní činnosti splňuje parametry 

zaměstnání na částečný úvazek podle směrnice 97/81/ES. Zaměstnanci se však dostává 

nižší úroveň ochrany než srovnatelným zaměstnancům v pracovním poměru (např. z 

hlediska skončení pracovního poměru či nároku na dovolenou). Tato forma nerovného 

zacházení přitom není odůvodněna žádnými zvláštními rysy, snad kromě toho, že jde o 

opatření na podporu zaměstnanosti, resp. že jde o flexibilnější formu zaměstnávání, kde 

jsou nevýhody pro osobu pečující o děti vyváženy výhodami v podobě větší nezávislosti 

a samostatnosti rozvrhování práce.
209

   

Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru, což neplatí, pokud jde o některé 

pracovní podmínky uvedené v § 77 odst. 2 zákoníku práce. Z pohledu zaměstnance 

pečujícího o dítě je významné, že se nepoužijí ustanovení ohledně skončení pracovního 

poměru, dovolené, odstupného a překážek v práci na straně zaměstnance, především 

podle nařízení č. 590/2006 Sb.  

                                                 
209
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Pokud se jedná o dovolenou a překážky v práci na straně zaměstnance zákoník 

práce výslovně v § 77 odst. 3 připouští, aby si strany jejich úpravu sjednaly přímo 

v dohodě o pracovní činnosti. Zaměstnavatel rovněž může upravit právo na dovolenou a 

důležité osobní překážky v práci ve vnitřním předpisu pro zaměstnance konající práci 

na základě dohody o pracovní činnosti, a to za stejných podmínek jako u zaměstnanců 

pracujících v pracovním poměru, čili podle §§ 199, 206 a § 211 a následující zákoníku 

práce. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy 

dodržena úprava podle §§ 191 až 198 a § 206 zákoníku práce. Jedná se o právní úpravu 

důležitých osobních překážek v práci, např. dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování 

člena rodiny, mateřské dovolené a rodičovské dovolené, ale i pravidel ohledně 

oznamování překážky v práci zaměstnanci.  

Výše odměny u dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti a 

podmínky pro její poskytování se dle znění  § 138 zákoníku práce sjednávají v příslušné 

dohodě. Výše odměny není omezena, přičemž by měl ale zaměstnavatel při jejím 

sjednávání dodržovat podle § 16 odst. 1 zákoníku práce zásadu rovného zacházení se 

všemi zaměstnanci. Cestovní náhrady je možné zaměstnanci, který koná pro 

zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

poskytnout dle § 155 zákoníku práce pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, 

jakož i místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Má-li zaměstnanec podle dohody o 

provedení práce vykonat pracovní cestu mimo obec bydliště, má právo na cestovní 

náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného 

pracoviště. 

Pro zaměstnavatele uzavření dohody o pracovní činnosti s osobou pečující o děti je 

výhodnější než pracovní poměr s kratší pracovní dobou. Nepoužijí se některá 

ustanovení o pracovním poměru, např. pokud jde o odstupné a skončení dohody a 

důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance především podle nařízení vlády 

č. 590/2006 Sb. Na druhou stranu v rámci dohody o pracovní činnosti si smluvní strany 

často sjednávají nárok na dovolenou nebo jej zaměstnavatel stanovuje ve vnitřním 

předpise.  
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Zákon o nemocenském pojištění přiznává nižší nároky zaměstnancům pracujícím 

na základě dohody o pracovní činnosti také. Nemají nárok na ošetřovné a vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství.
210

 Při splnění zákonných podmínek a sjednaní 

odměny ve výši, která založí účast na nemocenském pojištění, vzniká i zaměstnancům 

konajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nárok na 

nemocenské podle zákona o nemocenském pojištění a náhradu mzdy při dočasné 

pracovní neschopnosti
211

 stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru. V případě 

dohody o pracovní činnosti se jedná o měsíční započitatelný příjem alespoň ve výši  

2 500 Kč a v případě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč.
212

 

Dohoda o provedení práce má pro zaměstnance i zaměstnavatele jednu nespornou 

výhodu. Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na 

základě dohody o provedení práce, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši 

částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění. Tou je 

započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Osoby činné na základě dohody o 

provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, 

jsou považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance podle § 5 odst. 1 č. 3 

zákona o veřejném zdravotním pojištění, pokud příjem nebo úhrn příjmů z takových 

dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň 10 001 Kč. Stejný postup platí i v případě 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 

8 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 

Vzhledem k širokému okruhu osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní 

pojištění stát, je pro osoby pečující o dítě výhodné pracovat na základě dohody o 

provedení práce pro více zaměstnavatelů a tak optimalizovat svůj příjem. Tato strategie 

byla z daňového hlediska podpořena novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(dále také „ zákon o daních z příjmů“)
213

. Ta umožnila poplatníkům, pokud se tak 

rozhodnou, aby veškeré příjmy ze závislé činnosti plynoucí jim z dohody o provedení 
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 § 39 odst. 5 písm. b) a § 42 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
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práce do výše 10 000 Kč zdaněné srážkou
214

, uvedli do daňového přiznání podávaného 

za příslušné zdaňovací období, ve kterém jim byly příjmy vyplaceny. Zahrnutím těchto 

příjmů do daňového přiznání mohou zaměstnanci nově uplatnit slevu na dani u všech 

paralelních dohod o provedení práce.  

Nevýhodou dohody o provedení práce je její malá jistota a absence sociálního 

zabezpečení. Zaměstnanec i zaměstnavatel jsou v důsledku absence odvodových 

povinností motivováni, aby uzavírali dohodu o provedení práce s odměnou 

nepřesahující 10 000 Kč měsíčně. Pak zaměstnancům pečujícím o děti nevzniká nárok 

v případě nemoci či těhotenství na dávky nemocenského pojištění. V případě, že dítě 

dovršilo čtyř let věku, pak se ani tato doba výdělečné činnosti nezapočítává jako 

náhradní doba důchodového pojištění.
215

 

6.4 Práce mimo pracoviště zaměstnavatele  

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele je prací, která je vykonávána, jak z názvu 

vyplývá, z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele, nejčastěji z bydliště 

zaměstnance.
216

  

Na základě ústně či písemně dohodnutých podmínek mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, může probíhat výkon práce zaměstnance mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Možnost je zakotvena v ustanoveních § 2 odst. 2 a § 317 zákoníku 

práce. To znamená, že s touto formou práce musí souhlasit obě smluvní strany 

pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci práci z domova a 

opačně zaměstnavatel není povinen zaměstnanci vyhovět žádosti o výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele. Práci mimo pracoviště zaměstnavatele lze konat jen takovou, 

jejíž povaha to umožňuje. Příkladem jsou takové práce, které jsou z větší části závislé 

na osobním kontaktu s lidmi. 

Práci z domova lze vykonávat v pracovním poměru i na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Osobě pečující o děti přináší výhodu, že není svázána 
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 § 36 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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 Srov. § 5 odst. 2 písm. e) a § 12 zákona o důchodovém pojištění. 
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s rozvrhem pracovní doby a může si optimalizovat svůj pracovní režim. Práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele od zaměstnance ovšem vyžaduje při plnění pracovních 

povinností vysoký stupeň sebekázně a schopnost organizace práce. Zaměstnanec si musí 

být vědom toho, že domácí prostředí může kromě nesporných výhod přinášet různé 

rušivé elementy. Ty pak mohou negativně ovlivňovat pracovní soustředění, zejména 

pokud jsou v domácnosti malé děti. Navíc dochází také ke ztrátě kontaktů se 

spoluzaměstnanci. Důležité je stanovení pravidel časové hranice práce z domova.
217

  

Práce z domova má v Čechách poměrně dlouhou tradici, která je od 19. stol. 

spojená s tradiční ruční výrobou, např. výrobky z korálků nebo sestavování vánočních 

ozdob. Současný nárůst zájmu o tento atypický charakter práce je především důsledkem 

vlivu a rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií. U prací 

vykonávaných mimo pracoviště zaměstnavatele lze rozlišit tři základní modely.  

První model představuje sjednaný výkon práce zaměstnance výhradně mimo 

pracoviště zaměstnavatele. Jedná se o tzv. domáckého zaměstnance, pro kterého je 

typické, že si pracovní dobu rozvrhuje sám. V tomto případě se aplikují určité odchylky 

právní úpravy, které vyplývají z § 317 zákoníku práce, nařízení č. 590/2006 Sb.
218

 a 

zákona o nemocenském pojištění.
219

 Na domáckého zaměstnance se nevztahuje úprava 

rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy. To znamená, že se nepoužijí ustanovení ohledně rozvržení 

pracovní doby v § 81 až § 87 zákoníku práce. Avšak ustanovení zákoníku práce 

upravující přestávky v práci, doby odpočinku, práci přesčas a evidenci pracovní doby se 

naopak aplikují. Tato úprava je pro zaměstnance pečujícího o dítě velmi výhodná, neboť 

není omezen např. 12hodinovou směnou.  
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 ŠTANGOVÁ, V. Aktuální otázky zaměstnávání žen. In PICHRT, J.; MORÁVEK, J. (eds.): Atypická 
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 Při jiných důležitých osobních překážkách v práci na straně zaměstnance mu nepřísluší náhrada mzdy 
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 Podle § 3 písm. n) a § 39 odst. 5 písm. c) zákona o nemocenském pojištění nemají domáčtí 

zaměstnanci nárok na ošetřovné. 
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Zaměstnavatel proto musí i v rámci tohoto režimu zajistit, aby si zaměstnanec řádně 

rozvrhoval přestávky v práci, dodržoval minimální délky dob odpočinku a evidoval 

svou pracovní dobu a tyto údaje zasílal zaměstnavateli tak, aby je zaměstnavatel měl k 

dispozici pro případnou kontrolu ze strany inspekce práce. Tyto podmínky mohou být 

obsahem pracovní smlouvy, jak předpokládá zákoník práce v ustanovení § 317 ve 

slovech za dohodnutých podmínek nebo je zaměstnavatel může stanovit vnitřním 

předpisem.  

Dále domáckému zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za 

práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. 

Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti 

podle § 192 zákoníku práce. Pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 

192 zákoníku práce platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do 

směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit. 

Domácký zaměstnanec má kromě uvedených výjimek stejné právní postavení, 

pokud jde o ostatní pracovní podmínky jako zaměstnanec pracující na pracovišti 

zaměstnavatele, např. pokud jde o dovolenou, mateřskou dovolenou či rodičovskou 

dovolenou.  

U druhého modelu zaměstnanec koná práce také jen mimo pracoviště 

zaměstnavatele, avšak pracovní dobu mu rozvrhuje zaměstnavatel. V tomto případě se 

nepoužije § 317 zákoníku práce a ani příslušná ustanovení podle zákona o 

nemocenském pojištění ohledně ošetřovného. Zaměstnanec má, pokud se týká 

pracovních podmínek, srovnatelné právní postavení se zaměstnancem pracujícím na 

pracovišti zaměstnavatele, především v rozvrhování pracovní doby či důležitých 

osobních překážek v práci na straně zaměstnance. 

Třetí model spočívá v kombinaci práce na pracovišti s prací mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Práce z domova je vykonávána např. jen určitý den v týdnu nebo 

několik dní v měsíci. Částečnou možnost výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

ocení především ti zaměstnanci pečující o děti, kteří dlouho dojíždějí do práce. Takto 

ušetřený čas mohou účelně věnovat rodině. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci 

nerozvrhuje pracovní dobu, pak je zaměstnanec v obdobném právním postavení tzv. 
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domácký zaměstnanec, pokud jde např. o důležité osobní překážky v práci na straně 

zaměstnance. Naopak pokud zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu, pak 

má zaměstnanec má stejné právní postavení jako zaměstnanec pracující na pracovišti 

zaměstnavatele.    

Všechny tři uvedené modely práce mimo pracoviště zaměstnavatele vykazují 

charakter závislé práce ve smyslu § 2 odst. 1 zákoníku práce. Proto musí být 

vykonávána v souladu s § 2 odst. 2 zákoníku práce na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele. Zákoník práce stanoví, jakými způsoby může zaměstnavatel nést 

náklady. První způsob představuje opatřit zaměstnanci potřebné vybavení a pracovní 

pomůcky, které zaměstnanec potřebuje pro výkon práce z domova např. PC. Druhým 

způsobem je dohoda se zaměstnancem, která umožňuje zaměstnanci využívat vlastní 

prostředky. Zaměstnavatel v takovém případě musí zaměstnanci poskytnout náhradu za 

jejich opotřebení. Podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního 

nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, stanoví 

§ 190 odst. 1 zákoníku práce. Může být sjednáno dohodou, stanoveno vnitřním 

předpisem nebo individuálně písemně určeno zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je 

povinen rovněž uhradit zaměstnanci náklady vzniklé v souvislosti s provozem zařízení, 

např. elektrickou energii.  

Zákon o státní službě nezná pojem práce mimo pracoviště zaměstnavatele, nýbrž 

používá v souladu s vlastní terminologií pojem výkon služby z jiného místa a považuje ji 

za jednu z vhodných podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 

zaměstnanců s výkonem služby.
220

 Služební orgán může se státním zaměstnancem 

uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu 

služby, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu. Za místo výkonu služby se 

pak považuje místo sjednané v dohodě o výkonu služby. V § 117 zákona o státní službě 

a v nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech 

pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 

jsou stanoveny podmínky pro výkon služby z jiného místa a její organizování ze strany 

služebního úřadu. Podmínkou výkonu státní služby z jiného místa podle zmíněného 

nařízení vlády je přijetí opatření, které umožňuje dotčenému státnímu zaměstnanci 
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 Srov. § 116 odst. 1 a § 117 zákona o státní službě. 
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ukládat služební úkoly a příkazy k výkonu státní služby, organizovat, řídit a kontrolovat 

jeho výkon ve státní službě, zpravidla prostřednictvím sítě elektronických komunikací a 

k tomu poskytnutí potřebného vybavení, případně využití vlastního vybavení státního 

zaměstnance. Nařízení současně upravuje, kdy výkon státní služby z jiného místa nelze 

sjednat. Jedná se o správní činnosti spočívající z převážné části v osobním kontaktu s 

osobami, který nelze nahradit jiným způsobem komunikace, nebo  pro jejichž výkon je 

nezbytné užití věcí nebo informací, u nichž právní předpis či jejich povaha vylučuje 

nakládání mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho organizačního útvaru. 

Většímu rozšíření práce mimo pracoviště zaměstnavatele brání nejen nedostatek 

regulace, ale i určitá nedůvěra ze strany zaměstnavatelů. Obavy pramení ze ztížené 

komunikace se zaměstnancem, z absence jeho průběžné kontroly práce a také ze 

zvýšených nároků na organizaci práce.
221

 Z pohledu legislativy vznikají otázky 

především v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v souvislosti s 

výkonem práce z domova.
222

 Povinnosti zaměstnavatele v této oblasti však nejsou při 

práci z domova dotčeny a zaměstnavatel musí jejich splnění vhodným způsobem 

zajistit. Stejně tak není dotčena odpovědnost zaměstnavatele za škodu a za pracovní 

úrazy a nemoci z povolání podle § 269 a násl. zákoníku práce. 

Pro osoby pečující o děti představuje práce z domova často vhodnou alternativu k 

pracovnímu poměru s výkonem práce po kratší pracovní dobu. Část zaměstnavatelů 

upřednostňuje tento institut před kratší pracovní dobou, protože jeho zavedení mohou 

využít všichni zaměstnanci bez ohledu na rodinné povinnosti. Na druhou stranu někteří 

zaměstnavatelé umožňují částečně pracovat z domova i zaměstnancům, kteří konají 

práci po kratší pracovní dobu.  

6.5 Pružná pracovní doba 

Pružná pracovní doba je právním institutem, který představuje výjimku z obecného 

pravidla, které stanoví, že pracovní dobu rozvrhuje výhradně zaměstnavatel. Podle § 85 

odst. 1 zákoníku práce pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní 
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 JANEČKOVÁ, E. Pracovní právo a mateřství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013,  

s. 75. 
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 Srov. TOMŠEJ, J. Home-office a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In PICHRT, J.; MORÁVEK, J. 

(eds.): Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 150. 
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a volitelné pracovní doby. Jejich začátek a konec určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel 

také určuje základní pravidla fungování pružné pracovní doby. Zaměstnanec je povinen 

podle § 85 odst. 2 zákoníku práce být v základní pracovní době na pracovišti. V rámci 

volitelné pracovní doby si zaměstnanec podle § 85 odst. 3 sám volí začátek a konec 

pracovní doby. Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní 

pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle 

však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce, tedy nejvýše 26 týdnů 

po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 

týdnů po sobě jdoucích. Pružná pracovní doba může být též sjednána v kolektivní 

smlouvě nebo individuálně v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel ji také může zavést 

vnitřním předpisem. 

Zákoník práce rovněž stanoví pravidla v § 85 odst. 5, kdy pružné rozvržení 

pracovní doby nelze uplatit: 

–  při pracovní cestě zaměstnance, 

– při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a 

konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, a v době 

důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy 

nebo platu podle § 192 zákoníku práce nebo dávky podle předpisů o nemocenském 

pojištění,  

– v dalších případech určených zaměstnavatelem. 

Pružné rozvržení pracovní doby je v praxi poměrně rozšířené. Jedná se o velmi 

vhodný institut pro zaměstnance pečující o děti. Ti si totiž mohou část pracovní doby 

rozvrhovat podle svých potřeb. Využívají jej zaměstnavatelé v podnikatelské i 

nepodnikatelské sféře. Využití tohoto institutu dokládá i skutečnost, že pružná pracovní 

doba byla v roce 2016 sjednána u podnikových kolektivních smluv, které byly součástí 

každoročního šetření pracovních a mzdových podmínek u zaměstnavatelů v České 

republice ve 26,7 %.
223
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 Informace o pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách 2016. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí [online]. © 2017 [cit. 18. 4. 2017]. Dostupné z: 
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Obecně platí, že na zavedení či přiznání pružného rozvržení pracovní doby není 

právní nárok.
224

 Pokud k jeho zavedení zaměstnavatel přistoupí a toto opatření by se 

mělo týkat většího počtu zaměstnanců, má povinnost to předem podle § 99 zákoníku 

práce projednat se zástupci zaměstnanců. Zaměstnavatel je při jeho zavádění povinen 

dodržovat zásadu rovného zacházení a zdržet se diskriminace. Zaměstnavatel nesmí 

potrestat zaměstnance odejmutím pružné pracovní doby za porušení kázně, jednalo by 

se o výkon práva v rozporu s dobrými mravy.
225

  

Pružná pracovní doba je podle § 116 odst. 1 zákona o státní službě vhodnou 

pracovní podmínkou pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s 

výkonem služby. Státní zaměstnanci mají za splnění určitých podmínek nárok na pružné 

rozvržení služební doby. Nebrání-li řádnému plnění jejich úkolů, služební orgán povolí 

státnímu zaměstnanci pečujícímu o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní 

školy podle § 116 odst. 2 zákona o státní službě, pružné rozvržení služební doby.
226

 

Zaměstnanci pečující o děti, kteří jsou v působnosti zákoníku práce, toto právo nemají, 

ač by to v praxi pro mnohé z nich znamenalo výrazné zlepšení pracovních podmínek. 

Praxe přinesla několik variant využití pružné pracovní doby. Ty odráží především 

potřeby zaměstnavatele, ale zohledňují i potřeby zaměstnance.
227

 Pro zaměstnance 

pečujícího o děti je vhodné pružné rozvržení pracovní doby, kdy je základní pracovní 

doba pouze jedna, a to především dopoledne nebo nejdéle do 14,00 a delší vyrovnávací 

období např. čtyři týdny. V praxi se osvědčil model, který spočívá v rozvržení základní 

pracovní doby od 9,00 do 14,00 a volitelné pracovní doby v době od 6,00 do 9,00 a 

v době od 14,00 do 22,00 s vyrovnávacím obdobím čtyři týdny.  

Právní úprava pružné pracovní doby jakožto určitého nároku státního zaměstnance 

pečujícího o děti v zákoně o státní službě je velmi vstřícná vůči státním zaměstnancům. 

Okruh zaměstnanců, kterým lze tento pracovní režim umožnit z provozních důvodů je 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1288/2009. 
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jistě širší než okruh osob, kterým je možné vyhovět žádosti o kratší služební dobu.  

De lege ferenda by bylo vhodné obdobným způsoben zapracovat možnost žádosti o 

pružnou pracovní dobu i do zákoníku práce. Zaměstnavatel by však měl mít právo tuto 

žádost z vážných pracovních důvodů odmítnout. 
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7 Výdělečná činnost mimo pracovněprávní vztah 

Výdělečná činnost mimo základní pracovněprávní vztah má více forem. V praxi je 

nejčastěji využívaná samostatná výdělečná činnost. Dále se můžeme zmínit o výdělečné 

činnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, pokud je tato činnost 

odměňována. Jedná se např. o jednatele společnosti s ručením omezením nebo výkonu 

funkce člena představenstva akciové společnosti. I tyto činnosti často vykonávají osoby, 

které také zároveň pečují o děti. Při jmenování do těchto funkcí se uzavírá smlouva o 

výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Zákon v uvedených 

ustanoveních upravuje především způsob odměňování a schvalování odměny. Ostatní 

podmínky výkonu funkce jsou zcela ponechány smluvní volnosti mezi obchodní 

společností a jednatelem nebo členem představenstva. Z pohledu osoby pečující o děti 

bude výsledný obsah smlouvy dán jejími schopnostmi vyjednat si odpovídající 

podmínky, které mohou být slučitelné s péčí o děti. Právní vztah v tomto případě se 

neřídí zákoníkem práce. Neaplikují se ustanovení např. o mateřské a rodičovské 

dovolené či omezení skončení pracovněprávního vztahu. Překvapivé je proto rozhodnutí 

Evropského dvora, který vztáhnul ve svém rozhodnutí působnost směrnice i na tyto 

právní vztahy 92/85/EHS.
228

 S ohledem na skutečnost, že právní vztahy mezi 

obchodními společnostmi a statutárními orgány, popř. členy statutárního orgánu, jsou 

právem výsostně soukromým a že pro obchodní společnost je existenčně důležitá 

kontinuita výkonu funkce statutárního orgánu, proto není vhodné ochranu 

zaměstnankyň určenou pro pracovněprávní vztahy především v jejich skončení 

rozšiřovat na obchodněprávní vztahy. 

V této práci s ohledem na její téma se následující text zaměřuje pouze na 

výdělečnou činnost, která má charakter přivýdělku k péči o dítě, proto nezachycuje 

problematiku v celé šíři. 

Výdělečná činnost může mít charakter příležitostné nebo soustavné.
229

 V obou 

činnostech jsou vzájemné právní vztahy regulovány smluvním právem podle 

občanského zákoníku. Příjmy z příležitostných činností jsou do stanoveného limitu 
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zvýhodněny daňovým právem. Tyto příjmy včetně příjmů ze zemědělské výroby a 

lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, jsou do výše 

30 000 Kč ročně od daně z příjmů osvobozeny.
230

 U příjmů z příležitostných činností 

nevzniká povinnost z těchto příjmů odvádět pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení 

a příspěvek na politiku státní zaměstnanosti.   

Soustavná činnost za účelem dosažení zisku na vlastní účet a odpovědnost je 

samostatnou výdělečnou činností. Za osobu samostatně výdělečně činnou se podle 9 

odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou 

školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku a 

– vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 

– spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené 

výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

V § 9 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění je samostatná výdělečná činnost 

konkretizovaná. Nejčastější formou u osob pečujících o malé děti je provozování 

živnosti na základě živnostenského zákona, výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na 

základě autorskoprávních vztahů, výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě 

oprávnění podle zvláštních předpisů (např. lékaři, právnická povolání apod.). 

Výkon samostatné výdělečné činnosti osobami pečujícími o malé děti je právními 

předpisy zvýhodněn, a to v rámci odvodů pojistného na zdravotní pojištění, sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

V rámci pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti se zvýhodnění aplikuje prostřednictvím tzv. vedlejší samostatné 

výdělečné činnosti, která je definovaná v § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění. 

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, 

pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce mj.  
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– měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo 

nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského 

pojištění zaměstnanců nebo  

– osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve 

stupni I (lehká závislost) nebo pečovala o dítě závislé na péči jiné osoby nebo 

– tuto činnost vykonává v souběhu se zaměstnáním (především v pracovním 

poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti), které zakládá účast na nemocenském 

pojištění.
231

 

Osoba samostatně výdělečně činná je povinně účastna důchodového pojištění v 

kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou 

činnost, pokud její příjem
232

 po odečtení výdajů, tzv. daňový základ z vedlejší 

samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce alespoň tzv. rozhodné částky.  

Rozhodná částka je každý rok upravována, např. pro rok 2017 tato částka činí  

67 756 Kč, popř. její poměrnou část, pokud samostatná výdělečná činnost trvala jen po 

část kalendářního roku. Jestliže příjem po odečtení výdajů nedosáhne rozhodné částky, 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti není osoba 

samostatně výdělečně činná povinna odvádět. Jestliže příjem po odečtení výdajů 

přesáhne rozhodnou částku, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí minimálně 50 % daňového základu. 

Sazba činí 29,2 % z vyměřovacího základu.
233

   

V případě, že za osobu pečující o dítě je plátcem pojistného na zdravotní pojištění 

stát,
234

 pak jí nevzniká povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění z minimálního 

vyměřovacího základu stanovené pro osoby samostatně výdělečně činné. Výše 

pojistného na zdravotní pojištění se stanoví z jejích skutečných příjmů (viz kap. 8.3.2). 
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 § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění. 
232

 Příjmem se rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů po 

úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů. 
233

 § 7 odst. 1 písm. c) č. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
234 

§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
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Osoba samostatně výdělečně činná může být účastna na nemocenském pojištění 

dobrovolně.
235

 Pokud se k nemocenskému pojištění nepřihlásí, nevzniká jí nárok na 

dávky nemocenského pojištění. 

Samostatná výdělečná činnost je vhodnou formou účasti na trhu práce pro osoby 

pečující o děti po dobu nároku uvedených dávek popř. v souběhu se zaměstnáním 

(pracovním poměrem nebo dohodou o pracovní činnosti). Hlavním důvodem je 

především možnost vykonávat výdělečnou činnost v době, kterou si osoba určí sama a 

nikoliv v pracovní době, kterou v pracovním poměru určuje zaměstnavatel podle  

§ 81 odst. 1 zákoníku práce.  

Nevýhodou oproti pracovněprávnímu vztahu je určitá nejistota práce a tím i příjmů, 

dále neomezená odpovědnost za škodu, kterou v rámci své činnosti způsobí a která 

může i několikanásobně překročit příjem z této výdělečné činnosti a v neposlední řadě i 

administrativní zátěž a poměrně vysoké sankce za nesplnění zákonných povinností. K 

hlavním povinnostem osoby samostatně výdělečně činné v rámci sociálního 

zabezpečení patří při splnění zákonem stanovených podmínek odvod pojistného na 

důchodové pojištění, zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V 

případě účasti na nemocenském pojištění má povinnost hrazení tohoto pojistného, 

podávání přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné za 

kalendářní rok, a dále četné oznamovací povinnosti (např. den zahájení, pozastavení či 

ukončení samostatné výdělečné činnosti, den zániku oprávnění vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost). Další povinnosti vznikají v oblasti daňového práva. 

Po skončení uvedených dávek mají osoby samostatně výdělečně činné pečující o 

děti zásadně tři možnosti:  

– pokračovat ve výkonu samostatné výdělečné činnosti, která se stane samostatnou 

výdělečnou činností hlavní a osobě samostatně výdělečně činné vznikne povinnost 

odvádět minimální pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti
236

 popř. i na zdravotní pojištění, 

                                                 
235

 § 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění. 
236

 Minimální záloha na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u 

samostatné výdělečné činnosti hlavní po podání přehledu příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně 

činné za rok 2016 činí 2061 Kč měsíčně. 
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– ukončit samostatnou výdělečnou činnost z důvodu nízkých příjmů,  

– kombinovat samostatnou výdělečnou činnost se zaměstnáním, které zakládá účast 

na nemocenském a důchodovém pojištění. V tomto případě nevzniká povinnost odvádět 

minimální zálohu na sociální pojištění ani na zdravotní pojištění. Pojistné se odvede 

jednou za rok po odevzdání tzv. přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně 

výdělečně činné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. 

Je známo, že mnoho příjemců rodičovského příspěvku vykonává samostatnou 

výdělečnou činnost, a to především na základě živnostenského oprávnění. Volí 

především některou z tzv. živností volných.
237

 V době pobírání rodičovského příspěvku 

nejsou osoby samostatně výdělečně činné povinny odvádět do omezené výše příjmu 

pojistné na důchodové pojištění. Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí ze skutečných 

příjmů. Z těchto důvodů je spolu s výhodným výdajovým paušálem tento způsob 

výdělečné činnosti pro osoby pečující o děti velmi přitažlivý.  

Pro názornost je možné uvést, že maximální výše příjmu u samostatné výdělečné 

činnosti, kdy nevzniká povinnosti odvádět pojistné na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti odpovídá za kalendářní rok 2017 částce 169 388 Kč.
238

 Částka 

ve výši 67 755 Kč je tzv. daňový základ
239

 (došlo k paušálnímu odečtu výdajů ve výši 

60 % příjmů). Ten je nižší než rozhodná částka, z níž se odvádí pojistné na sociální 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vyměřovacím základem pro 

pojistné na zdravotní pojištění bude 50 % daňového základu,
240

 tj. částka 33 877 Kč. 

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.
241

 Pojistné na 

zdravotní pojištění činí po zaokrouhlení
242

 nahoru 4 574 Kč. Lze konstatovat, že při 

přivýdělku touto formou zůstává osobám pečujícím o děti podstatná část příjmu.  

Současná právní úprava je dostačující. Umožňuje osobám pečujícím o děti 

přivýdělek, který není zatížen vysokými odvody. Vzhledem k tomu, že část těchto osob 

se skončením uvedených dávek končí, také končí se samostatnou výdělečnou činností. 

                                                 
237

 § 19 písm. c) živnostenského zákona. 
238

 Za předpokladu využití výdaje ve formě paušálu ve výši 60 % příjmů. 
239

 § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů ze samostatné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o 

daních z příjmů. 
240

 § 3a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
241

 § 2 odst. 1 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
242

 § 2 odst. 2 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
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Je na zvážení de lege ferenda, zda těmto osobám pečujícím o děti do určitého věku dětí 

umožnit či počtu dětí neumožnit další pokračování v samostatné výdělečné činnosti, 

např. nižšími odvody, které by mohly být určeny nižší procentní sazbou z vyměřovacího 

základu.  

V souvislosti s touto formou výdělečné činnosti je třeba zmínit, že i u osob 

pečujících o děti se vyskytuje tzv. švarcsystém,
243

 což je nelegální práce, která je 

zakázaná. Jeho využití v době péče o dítě s ohledem na zvýhodnění, která vyplývají 

především z důchodového či zdravotního pojištění (viz kap. 8.2.4 a 8.3), je prospěšné 

pro obě strany. Je důležité, aby osoby pečující o děti znaly rizika tohoto výkonu práce a 

jeho možné právní důsledky. Takovéto osobě lze za nelegální práci uložit pokutu do 

výše 100 000 Kč.
244

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
243

 Švarcsystém je nelegální práce ve smyslu § 5 písm. c) č. 1 zákona o zaměstnanosti, tím se rozumí 

výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Jeho podstatou je využívání práce 

osob, které navenek vystupují jako osoby samostatně výdělečně činné, ačkoli faktický vztah mezi 

společností a těmito osobami naplňuje znaky závislé činnosti (tedy odpovídá pracovněprávnímu vztahu). 

Závislou prací je práce, která je podle § 2 zákoníku práce vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat 

nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Podle § 10 občanského zákoníku se právní 

jednání posuzuje podle svého obsahu. Podle § 555 odst. 2 občanského zákoníku má-li být určitým 

právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Právní vztah mezi 

osobou samostatně výdělečně činnou a odběratelem služeb (zaměstnavatelem) je možné překvalifikovat 

na pracovněprávní vztah. 
244

 § 139 odst. 1 písm. c) a § 139 odst. 3 písm. c) zákona o zaměstnanosti.  
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8 Některé další aspekty ovlivňující právní postavení osob 

pečujících o děti 

Na vstup, setrvání či přerušení aktivity na trhu práce mají vliv i jiné aspekty než 

právní úprava pracovních podmínek. Nejdůležitější z nich je hmotné zabezpečení. Má-li 

osoba alespoň částečně svůj příjem zabezpečen z dávek různých systémů, ztrácí 

motivaci vstoupit na trh práce. V České republice je nadstandardní hmotné zabezpečení 

po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené.  

Dalším významným faktorem je volba profese. U některých profesí je možné 

pracovní vztah na delší dobu přerušit, aniž by se ztrácely schopnosti pro výkon dané 

profese, např. učitelství, marketing či administrativa. Naopak některé profese vyžadují 

kontinuitu – lékařství či vědecká práce. Z tohoto důvodu ženy často volí taková studia a 

povolání, u nichž budou moci svou pracovní dráhu na delší dobu přerušit a věnovat se 

rodině. Výsledkem jsou pak tzv. feminizovaná povolání. Tento fakt je odborné literatuře 

kritizován.
245

 Je však otázkou, proč je předmětem kritiky skutečnost, že velké množství 

žen přerušuje svou pracovní dráhu a zůstává s vlastními dětmi na mateřské a rodičovské 

dovolené, a volí taková povolání, která jim umožní snadný návrat do práce i po delší 

době. Vždyť statistické údaje dokládají, že po i po delší pracovní přestávce se ženy 

v České republice na pracovním trhu velmi dobře integrují. Jakmile děti dorostou 

školního věku, zaměstnanost žen se prudce zvyšuje.
246

  

8.1 Nemocenské pojištění 

8.1.1 Okruh pojištěných osob 

Okruh osob, které jsou pojištěni při splnění zákonných podmínek, je uveden v § 5 

zákona o nemocenském pojištění. Jedná se především o osoby v pracovním poměru a 

osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti.  

Vykonává-li osoba více zaměstnání současně, popř. zaměstnání a samostatnou 

výdělečnou činnost, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je zaměstnanec pojištěn 

                                                 
245

 Např. SMETÁČKOVÁ, I. Femininní a maskulinní označení: vliv na hodnocení prestiže. Gender, rovné 

příležitosti, výzkum, 2016, č. 2, s. 81-92.  
246

 ŽÁKOVÁ, P.; KOVAŘÍKOVÁ, P. Doporučení Evropské komise v oblasti slaďování pracovního a 

soukromého života. In POLÁK, P.; KVASNICOVÁ, J.; TICHÁ, I. (eds.). Slaďování soukromého a pracovního 

života: sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 34.  
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podle § 8 zákona o nemocenském pojištění z každého z těchto zaměstnání (pojištěných 

činností). V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují 

v každém pojištění samostatně. Splňuje-li zaměstnanec ve všech zaměstnáních 

podmínky pro pobírání např. nemocenského, náleží mu nemocenské ze všech 

zaměstnání. Dávka se ovšem vyplácí ze všech zaměstnání (pojištěných činností) jen 

jednou. V každém zaměstnání se samostatně zjistí denní vyměřovací základ, poté se 

sečtou, provede se redukce pomocí redukčních hranic a procentní sazbou se vypočítá 

výše dávky. 

Dávkami nemocenského pojištění jsou: peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, 

ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a nyní nově i otcovská. 

8.1.2 Peněžitá pomoc v mateřství 

Peněžitá pomoc v mateřství je opakující se obligatorní dávka nemocenského 

pojištění, která zabezpečuje ženy v době těhotenství a péče o dítě, popř. muže 

v souvislosti s péčí o dítě. Právní úprava peněžité pomoci v mateřství je obsažena  

v §§ 34 až 37 zákona o nemocenském pojištění. Základní podmínkou nároku na tuto 

dávku je, že v den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském 

pojištění nebo ochranná lhůta. Další podmínkou je, že v posledních dvou letech před 

tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů. 

U osob samostatně výdělečně činných je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc 

v mateřství účast na nemocenském pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná po 

dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.  

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí 

v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. V případě, 

že pojištěnka porodí dříve, než určila svůj nástup na peněžitou pomoc v mateřství, 

nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem porodu. V případě, že pojištěnka 

neurčí nástup na peněžitou pomoc v mateřství, nástup na peněžitou pomoc v mateřství 

nastává dnem počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
247

 V případě, že 

pojištěnka pokračuje v práci v podpůrčí době, ze které jí peněžitá pomoc v mateřství 

                                                 
247

 § 34 odst. 1 písm. a) a b) zákona o nemocenském pojištění. 
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náleží, po tuto dobu nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
248

 V případě převzetí 

dítěte ji náleží peněžitá pomoc v mateřství dnem převzetí dítěte do péče.
249

 

Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více 

dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
250

 U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého 

závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle zákona o nemocenském 

pojištění) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí 

zároveň).
251

 

Minimální podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství koresponduje podle  

§ 195 odst. 5 zákoníku práce s minimální délkou mateřské dovolené. 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.
252

 Stejně tak podpůrčí doba 

kopíruje délku mateřské dovolené v případě úmrtí dítěte. Jestliže dítě zemřelo před 

uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí 

dítěte.
253

 

Pobírání peněžité pomoci v mateřství je právo a nikoliv povinnost. Pojištěnka se 

může na základě písemného prohlášení podle § 47 odst. 1 zákona o nemocenském 

pojištění vzdát nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, a to nejdříve po uplynutí 

14 týdnů podpůrčí doby, ne však dříve, než uplyne 6 týdnů ode dne porodu.  

V prohlášení první musí být uveden den, od kterého se pojištěnka vzdává nároku na 

výplatu dávky. Vzdáním se nároku zaniká nárok na výplatu dávky až do konce podpůrčí 

doby. Právní úprava koresponduje s právní úpravou přerušení čerpání mateřské 

dovolené. Viz kap. 5.10.5. 

                                                 
248

 § 16 písm. a) zákona o nemocenském pojištění.  
249

 § 34 písm. c) zákona o nemocenském pojištění. 
250

 § 33 písm. a) a b) zákona o nemocenském pojištění. 
251

 § 33 písm. c) a d) zákona o nemocenském pojištění. 
252

 § 35 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. 
253

 Srov. § 35 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. 
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Peněžitou pomoc v mateřství je možno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li 

o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte 

do náhradní péče, lze dávku pobírat do 7 let věku a 31 týdnů.
254

 

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči 

o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě 

nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených 

zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne 

porodu a četnost střídání není omezena. V případě střídání v péči o dítě se zastaví 

výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho 

nemocenského pojištění, pokud ovšem splňuje podmínky nároku na její výplatu.
255

  

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může vzniknout i po skončení zaměstnání. 

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro 

vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto 

jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. U ostatních 

oprávněných osob činí ochranná lhůta 7 dní od skončení zaměstnání.
256

 

V případě zaměstnankyně, která se vrátí do téhož zaměstnání a dosahuje nižší 

mzdy, např. z důvodu zkrácení pracovní doby a vznikne jí z tohoto zaměstnání nárok na 

další peněžitou pomoc v mateřství, postupuje se podle § 19 odst. 3 zákona o 

nemocenském pojištění. Podle tohoto ustanovení u zaměstnankyně, které za trvání téhož 

zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v 

období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní 

vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud 

je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci 

v mateřství. Toto pravidlo odstraňuje bariéru návratu do zaměstnání mezi jednotlivými 

nároky na peněžitou pomoc v mateřství. V případě návratu zůstává zaměstnankyni 

původní vyměřovací základ zachován, má stejné nároky jako kdyby se do zaměstnání 

nevrátila. Podmínkou však je, že se jedná o totéž zaměstnání a nárok vzniká do čtyř let 

věku předchozího dítěte. Toto ustanovení však předpokládá narození dvou dětí. Byl 
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 § 32 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění. 
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 § 32 zákona o nemocenském pojištění. 
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 § 15 odst. 1 a 2 nemocenského pojištění. 



147 

 

zaznamenán případ, kdy se zaměstnankyně vrátila do zaměstnání po kratší pracovní 

dobu i mezi narozením druhého a třetího dítěte. Při použití uvedeného pravidla byl 

určen vyměřovací základ před třetím nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Došlo 

k porovnání vyměřovacího základu před nástupem na druhou peněžitou pomoc 

v mateřství s vyměřovacím základem před nástupem na třetí peněžitou pomoc v 

mateřství. Oba vyměřovací základy pro výpočet peněžité pomoci v mateřství z důvodu 

kratší pracovní doby byly nižší než vyměřovací základ před první peněžitou pomocí 

v mateřství, která vycházela ze stanovené týdenní pracovní doby. V případě, že by se 

zaměstnankyně do zaměstnání nevracela vůbec, zůstal by zaměstnankyni zachován 

vyměřovací základ, který by vycházel z vyměřovacího základu po stanovenou týdenní 

pracovní dobu podle § 19 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnankyně tím, 

že se vrátila mezi jednotlivými porody do práce, měla tak nižší peněžitou pomoc 

v mateřství, než kdyby se nevrátila vůbec. S ohledem na podporu slaďování pracovního 

a rodinného života a podporu porodnosti by bylo de lege ferenda žádoucí upravit 

uvedené ustanovení tak, aby působilo na všechny navazující nároky peněžité pomoci 

v mateřství v delším časovém období i pro více porozených dětí.   

V roce 2016 vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství u 78 789 žen a u 895 

mužů.
257

 Tato čísla nám však neodráží skutečnou situaci v rodině, totiž zda došlo 

faktickému předání péče manželovi resp. otci. Byly zaznamenány i případy, kdy otec 

pobírá peněžitou pomoc v mateřství, avšak je dále výdělečně činný, a to na základě 

jiného pracovněprávního vztahu.   

8.1.3 Nemocenské 

Nemocenské je základní dávkou nemocenského pojištění. Jedná se o obligatorní a 

opakující se peněžitou dávku, která nahrazuje mzdu při nemoci, úrazu nebo při určitých 

sociálních situacích.  

Nárok na nemocenské má podle § 23 zákona o nemocenském pojištění pojištěnec, 

který byl uznán dočasně práce neschopným a trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo 

nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní. Podmínkou vzniku nároku na 
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 Přehled vybraných ukazatelů a agend ČSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. © 2016 

[cit. 22. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/EE24C680-93C8-4D66-A8F5-

391035053EDE/0/Ukazatele_prosinec.pdf. 
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nemocenské je účast na nemocenském pojištění podle § 5 zákona o nemocenském 

pojištění. Podmínkou nároku na nemocenské podle § 24 zákona o nemocenském 

pojištění z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je dále účast na 

dobrovolném pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 

měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. 

Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanec (nikoli osoba samostatně 

výdělečně činná), kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském 

pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel podle § 192 

zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní 

neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne). 

Nárok na nemocenské v souvislosti s péčí o dítě vzniká na základě sociálních 

událostí, kterými jsou těhotenství, porod, zdravotní důvody pojištěnce nebo dítěte. 

Z důvodu těhotenství vniká nárok na nemocenské ve dvou případech. Prvním je 

uznání těhotné zaměstnankyně podle § 57 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském 

pojištění dočasně pracovně neschopnou, protože její zdravotní stav jí nedovoluje 

z důvodu těhotenství vykonávat dosavadní výdělečnou činnost (tzv. rizikové 

těhotenství) ani žádnou jinou činnost, na kterou by mohla být převedena. Tato dočasná 

pracovní neschopnost může být ukončena, jestliže lékař vyšetřením zjistí,
258

 že 

zdravotní stav těhotné zaměstnankyně umožňuje vykonávat její dosavadní pojištěnou 

činnost nebo když vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jakékoliv pojištěné 

činnosti, a to k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud pojištěnka 

nezačala pobírat peněžitou pomoc v mateřství dříve.
259

  Jinak zaměstnankyně v dočasné 

pracovní neschopnosti pokračuje.  

Druhým případem je uznání dočasné pracovní neschopnosti těhotné zaměstnankyně 

v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Podmínkou je, že těhotná zaměstnankyně doloží 

potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v 

mateřství z žádné pojištěné činnosti.
260

 Z tohoto důvodu je zaměstnankyně uznána 
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 § 59 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění. 
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 § 59 odst. 1 písm. f) zákona o nemocenském pojištění. 
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 § 57 odst. 1 písm. f) zákona o nemocenském pojištění. 
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dočasně pracovně neschopnou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem 

porodu. Tato dočasná pracovní neschopnost je ukončena uplynutím šestého týdne po 

porodu, pokud není nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů.
261

 

Zaměstnankyně v této době zpravidla čerpá mateřskou dovolenou. Po skončení této 

dávky nemocenského má zaměstnankyně nárok na rodičovský příspěvek.  

Dalším důvodem dočasné pracovní neschopnosti, který souvisí s péčí o dítě, je 

situace, kdy zaměstnanci v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, 

závažné dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě.
262

 Dlouhodobým 

onemocněním se pro účely zákona o nemocenském pojištění rozumí takové 

onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden měsíc. 

V tomto okamžiku se podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství přerušuje. Tato 

dočasná pracovní neschopnost je zaměstnanci ukončena, když jeho zdravotní stav opět 

umožňuje pečovat o dítě.
263

 

Dočasná pracovní neschopnost v souvislosti s péčí o dítě přichází v úvahu i u 

zaměstnance, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého 

dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče.
264

 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči 

upravuje § 25 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je-li při hospitalizaci pojištěnce 

nutná celodenní přítomnost průvodce, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce 

nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci 

doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce dítěte do dovršení šestého roku věku 

pojištěnce včetně hrazenou službou. Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let je hrazenou 

službou jen se souhlasem revizního lékaře. Tato dočasná pracovní neschopnost je 

ukončena po propuštění tohoto dítěte z lůžkové péče nebo při ukončení hospitalizace.
265
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8.1.4 Ošetřovné 
 

Ošetřovné je obligatorní opakující se peněžitá dávka nemocenského pojištění 

nahrazující mzdu při ošetřování nebo péči o člena rodiny, popř. z jiných zákonem 

stanovených důvodů.  Podmínky nároku na ošetřovné jsou upraveny v §§ 39 až 41 zákona o 

nemocenském pojištění. Nárok na ošetřovné má především zaměstnanec, který nemůže 

konat práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo 

utrpělo úraz.266 Nárok na ošetřovné vzniká automaticky. Zákon předpokládá, že dítě mladší 

10 let nemůže být doma samo. Dalším důvodem nároku na ošetřovné je péče o dítě o dítě 

mladší 10 let, protože267  

– školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popř. 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, popř. 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, nastaly u ní 

situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila 

nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.  

U dětí starších 10 let může vzniknout nárok na ošetřovné, pokud jejich zdravotní stav z 

důvodu nemoci nebo úrazu nezbytně vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou. 

Podmínkou nároku na ošetřovné je podle § 39 odst. 2 zákona o nemocenském 

pojištění soužití dítěte zaměstnancem v domácnosti. To neplatí v případě ošetřování 

nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.
268

 Zákon umožňuje se postupně dvěma 

oprávněnými v ošetřování (péči) o dítě jednou vystřídat.
269
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 § 39 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona o nemocenském pojištění. 
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 § 39 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění. 
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 Pro tento účel se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do 

střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů. 
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 § 39 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění. 
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Nárok na ošetřovné nemají zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody o pracovní 

činnosti nebo na základě dohody o provedení práce a domáčtí zaměstnanci
270

 a dále ti 

zaměstnanci v případě, že jiná fyzická osoba má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

či rodičovský příspěvek z důvodu péče o toto dítě. U posledně jmenované skupiny 

zaměstnanců je toto pravidlo prolomeno výjimkou, kdy u jiné osoby nastaly situace 

předvídané § 39 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. 

Ze statistiky České správy sociálního zabezpečení
271

 vyplývá, že na ošetřování dětí 

se muži podílí stále víc. Počet dávek vyplácených mužům v posledních letech stoupá. 

V roce 2014 bylo z celkového počtu dávek (359 764) mužům vyplaceno 83 082 dávek 

(23,09 %), v roce 2015 bylo z celkového počtu dávek (432 561) mužům vyplaceno 

101 860 dávek (23,54 %) a v roce 2016 bylo z celkového počtu dávek (463 472) mužům 

vyplaceno 111 201 dávek (23,99 %).  

8.1.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
272

 je peněžitá obligatorní opakující 

se dávka nemocenského pojištění. Účelem této dávky je zabránit vzniku hmotné újmy 

žen, které jsou z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedeny na jinou práci.
273

  

Dosahuje-li zaměstnankyně, tj. těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí 

či zaměstnankyně-matka do devátého měsíce po porodu, při práci, na niž byla 

převedena podle § 239 odst. 1 nebo 2 zákoníku práce, bez svého zavinění nižšího 

výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí podle § 239 odst. 3 zákoníku práce na 

vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, a to podle 

zákona o nemocenském pojištění.  

Účelem
274

 této dávky je zabránit vzniku hmotné újmy uvedených zaměstnankyň a 

co nejvíce zmírnit negativní dopady, které jsou spojeny s převedením na jinou práci. Ve 
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v nemocenském pojištění.  
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s. 185 (aut. kap. V. Štangová). 
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vyrovnávacím příspěvku jsou tak spojeny tři prvky: ekonomický (zachování dosavadní 

úrovně), zdravotní (ochrana péče o zdraví ženy a dítěte) a sociální (z důvodů finančního 

zajištění se žena nemá převedení na jinou práci bránit).
275

  

Právní úprava vyrovnávacího příspěvku je obsažena v ustanoveních §§ 42 až 44 

zákona o nemocenském pojištění. Zákon stanoví podmínky, podpůrčí dobu a výši 

vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.  

Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se podle  

§ 42 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění považuje za převedení na jinou práci také 

úprava pracovních podmínek spočívající  

– ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění 

výkonu některých prací, jimiž se odstraní příčiny, na základě kterých je práce zakázána 

těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, 

nebo která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení, 

– v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště z 

důvodu, že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám, matkám do 

konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy, 

její zdraví, mateřství nebo kojení, 

– ve zproštění výkonu noční práce. 

V praxi není vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství často nárokován. 

K 31. 12. 2014 jej pobíralo 2040 žen, k 31. 12. 2015 vznikl nárok 2039 ženám a  

k 31. 12. 2016 počet oprávněných žen vzrostl na 2087.
276  
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 KALENSKÁ, M. a kol. Československé právo sociálního zabezpečení: vysokošk. učebnice pro stud. 
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8.1.6 Otcovská 

Novela zákona o nemocenském pojištění,
277

 kterou podepsal prezident České 

republiky, zavádí novou dávku nemocenského pojištění – dávku otcovské poporodní 

péče – otcovskou. Nárok na otcovskou má zaměstnanec, který pečuje o dítě, jehož je 

otcem nebo pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče 

nedosáhlo 7 let věku. Nárok na dávku bude mít i osoba samostatně výdělečně činná, 

která je dobrovolně účastna nemocenského pojištění. Otcovská se může čerpat v období 

6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Náleží po dobu 

jednoho týdne. Její výše za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu, tj. 

stejně jako peněžitá pomoc v mateřství. Při pobírání průměrné mzdy (ve 2. čtvrtletí 

2016 činila dle Českého statistického úřadu 27 297 Kč) bude výše této dávky přibližně 

4 400 Kč za týden.
278

 Po dobu nároku na otcovskou nebude náležet zaměstnanci 

náhrada mzdy. Otcovská není vázána na žádné povinnosti (např. dodržování léčebného 

režimu v případě nemocenského) a zcela nekoncepčně prolamuje zásadu, že na jednu 

sociální událost či situaci lze pobírat striktně jen jednu sociální dávku.  

Uvážíme-li, že dítě v prvních týdnech života převážně spí nebo je kojeno, nemá 

dávka v tomto období na budování vzájemných vztahů mezi otcem a dítětem větší 

význam. Smysl konceptu otcovské je zejména výchovný. Má posilovat povědomí o 

rovnosti žen a mužů v péči o dítě na straně jedné a vytvořit prostor pro účast mužů na 

péči o malé děti i v chodu domácnosti na straně druhé. 

Právní úprava „placené“ otcovské dovolené je v zemích Evropské unie většinou 

delší. Pro srovnání lze uvést příklady délky otcovské dovolené některých zemí 

Evropské unie: Itálie 1 den, Řecko 2 dny, Nizozemí 2 dny, Maďarsko 5 dní, Belgie 10 

dní, Estonsko 10 pracovních dní, Litva 10 kalendářních dní, Dánsko 2 týdny, Francie 11 

pracovních dní, Bulharsko 15 dní, Španělsko 15 dní, Finsko 54 pracovních dní, 
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Slovinsko 90 dní.
279

 Nicméně některé státy Evropské unie otcovskou dovolenou 

neupravují vůbec, např. Slovensko.  

8.1.7 Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je opakující se obligatorní peněžitá dávka státní sociální 

podpory. Náleží zpravidla po skončení dávek nemocenského pojištění nebo od měsíce, 

ve kterém se dítě narodí. Současná právní úprava rodičovského příspěvku vychází 

z novely zákona o státní sociální podpoře – zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění 

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

Základním principem realizace nároku na rodičovský příspěvek je volba výše 

rodičovského příspěvku oprávněným rodičem podle jeho aktuální situace v rodině. Pro 

stanovení možnosti volby výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního 

vyměřovacího základu (redukovaného) pro stanovení peněžité pomoci v mateřství ke 

dni narození dítěte. Tato úprava je obsažena v § 30 zákona o státní sociální podpoře. 

Denní vyměřovací základ se stanoví u každého z rodičů, vychází se pak z toho 

vyměřovacího základu vyššího. Rodičovský příspěvek se vyplácí z důvodu péče o totéž 

nejmladší dítě v rodině nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena 

celková částka 220 000 Kč. Rodič může v případech, kdy lze alespoň jednomu z rodičů 

stanovit denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění, volit výši 

rodičovského příspěvku: 

– Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze alespoň jednomu z 

rodičů v rodině stanovit k datu narození dítěte 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 % třicetinásobku 

denního vyměřovacího základu.  

                                                 
279

 ADDATI, L. Maternity and paternity at work: law and practice across the world. [online]. Geneva:  

International Labour Office, 2014 [cit. 12. 4. 2016]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_242615.pdf. 



155 

 

– Rodič může dále volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč 

měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození dítěte 

70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7 600 Kč.  

– Nelze-li žádnému z rodičů stanovit takto denní vyměřovací základ, náleží 

rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku 

nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do čtyř let věku 

dítěte.  

Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v 

mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, pak rodičovský 

příspěvek náleží, jen v případě je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským 

příspěvkem a tímto nemocenským. 

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič podle § 30 zákona o státní sociální 

podpoře, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které 

je nejmladší v rodině. Podmínka osobní celodenní péče o dítě se podle § 31 odst. 3 

zákona o státní sociální podpoře považuje za splněnou též po dobu návštěvy dítěte v 

určitých zařízeních. Po dobu návštěvy těchto zařízení může být rodič výdělečně činný a 

rodičovský příspěvek mu bude náležet. Podle § 31 odst. 3 zákona o státní sociální 

podpoře se podmínka osobní celodenní péče považuje za splněnou, jestliže 

– dítě nedosáhlo dvou let věku a navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné 

obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, 

– 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 čtyři hodiny denně, 

– dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné 

obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin 

denně, 

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

předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, a jestliže oba rodiče 

nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV.  
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Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších dvou let. 

V případech, kdy je výdělečná činnost konána při pobírání rodičovského 

příspěvku, není podstatná výše dosahovaného příjmu. Rodičovský příspěvek patří mezi 

dávky státní sociální podpory, které se neposkytují v závislosti na příjmu. Jedná se o 

tzv. příjmově netestovanou dávku. 

Podmínka osobní celodenní péče o dítě se považuje podle § 31 odst. 3 zákona o 

státní sociální podpoře za splněnou též v případě, kdy rodič zajistil péči o dítě jinou 

zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. Jinou zletilou osobou může být jak 

osoba v příbuzenském vztahu k dítěti (v praxi nejčastěji babička), tak osoba sjednaná za 

úplatu (např. profesionální pečovatelka nebo studentka, která si tak při studiu 

přivydělává). 

V současnosti je v naprosté většině případů příjemcem rodičovského příspěvku 

žena, muži pobírají rodičovský příspěvek v 1,8 % případech.
280

 Nicméně tato statistika 

neznamená, že se muži fakticky nepodílí na péči o děti nebo že nemají o děti zájem. 

Odráží pouze přirozené rozdělení rolí a určitou přirozenou touhu žen se starat o své 

vlastní děti.    

Dne 12. 4. 2017 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o 

státní sociální podpoře. Cílem návrhu je flexibilnější možnost čerpání rodičovského 

příspěvku. Návrh ruší horní hranici čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč a 

umožňuje volit výši čerpání dávky i pro rodiče, jimž nelze stanovit denní vyměřovací 

základ. Rodič bude volit výši rodičovského příspěvku do částky 

– nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně, nebo 

– převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině 

stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního 

vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše 

rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího 

základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte 
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uvedený denní vyměřovací základ, bude se vycházet při stanovení výše rodičovského 

příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který bude vyšší.  

Dále se mimo jiné v návrhu novely zákona o státní sociální podpoře navrhuje 

speciální úprava rodičovského příspěvku v případě dítěte svěřeného do střídavé péče 

rodičů (možnost střídání se v pobírání rodičovského příspěvku po třech měsících). 

Rodičovský příspěvek se zvyšuje pro rodiny s vícerčaty. V případě, že nejmladším 

dítětem v rodině jsou dvě či více dětí narozených současně, bude mít tento rodič nárok 

na 1,5násobek částky 220 000 Kč. 

Pokud bude novela schválena, pak každý na rozdíl od současné právní úpravy bude 

moci volit minimálně tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku. Osoby pečující 

o děti mající vyšší příjmy budou mít možnost čerpat rodičovský příspěvek až do výše 

odpovídající měsíční peněžité pomoci v mateřství tj. v roce 2017 až do maximální výše 

34 620 Kč měsíčně (týká se případů, pokud jeden z rodičů má příjem cca 86 000 Kč 

měsíčně hrubého). Fakticky novou právní úpravou dojde k prodloužení peněžité pomoci 

v mateřství, s tím rozdílem, že bude vyplácena ze státní sociální podpory. Rodičovský 

příspěvek tak ztrácí charakter příspěvku na náklady rodiče a stává se vlastně náhradou 

příjmu. V případě uplatnění nároku na rodičovský příspěvek v maximální výši bude 

vyčerpán během sedmi měsíců, tj. do doby kdy dítěti bude přibližně jeden rok. 

Pokud posledních deset let pozorujeme trend změn právní úpravy rodičovského 

příspěvku, lze jednoznačně konstatovat, že směřuje k jeho zvýšení a ke zkrácení 

podpůrčí doby. Tento trend je v souladu s doporučeními OECD pro Českou republiku. 

OECD do budoucna doporučuje, aby se opatření pro podporu rodiny soustředila na 

rozšiřování nabídky kolektivní péče o děti a omezovala prvky odrazujících od návratu 

do práce.
281

 Takovým prvkem podle OECD je právě dlouhá podpůrčí doba 

rodičovského příspěvku, kterou OECD rovněž doporučuje zkrátit.
282

 Postupně se změnil 

účel rodičovského příspěvku. Rychlejším vyčerpáním rodičovského příspěvku mají být 

osoby pečující o děti, tj. především matky motivovány k dřívějšímu návratu do práce. 
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Úprava rodičovského příspěvku přichází právě v době, kdy jsou masivně zakládány 

dětské skupiny s finanční podporou Evropské unie (viz kap. 8.4.2).  

Původním záměrem rodičovského příspěvku resp. mateřského příspěvku byl 

finančně dotovat životní náklady rodiče (především matky), který zůstal s dětmi doma. 

Neměl pokrývat náklady celé, ale jen část, neboť se předpokládala vyživovací povinnost 

druhého manžela či druha (zpravidla otce). Účelem byla podpora rodinné péče, která 

mohla trvat až čtyři roky. Rodičovský příspěvek byl koncipován jako právo a nikoliv 

povinnost. Vždy byly rodiny, ve kterých nebyl nikdo příjemcem rodičovského 

příspěvku. Jednalo se např. o rodiny, kde oba rodiče dosahovali vysokých příjmů a 

z tohoto důvodu se dříve vraceli do zaměstnání. Žádný z nich nečerpal rodičovský 

příspěvek, protože dítě navštěvovalo předškolní zařízení nebo o dítě bylo postaráno 

jinak, např. v rámci rodiny. 

Rodičovský příspěvek by měl být do budoucna zachován, a to ve své čtyřleté 

variantě. Účelem by měla být podpora rodinné péče o děti. Jsou děti, které z důvodu 

svého zdravotního stavu nemohou navštěvovat předškolní zařízení. Můžeme uvažovat o 

tom, zda změna koncepce rodičovského příspěvku je prospěšná, zda neměl být 

ponechán původní charakter příspěvku na náklady osoby pečující o dítě. Tato osoba by 

měla být zabezpečena především z výživného podle občanského zákoníku
283

. Výše 

rodičovského příspěvku by neměla mít charakter náhrady příjmu, a tudíž odrazovat od 

zaměstnání, nýbrž by měla částečně zabezpečovat dotčenou osobu po dobu osobní 

rodinné péče. Výše rodičovského příspěvku by se proto měla pohybovat okolo 5 000 

Kč, a to po celou dobu. Po dobu příjmu rodičovského příspěvku by měla být docházka 

do předškolního zařízení omezena. Rodiče, kteří by upřednostnili kolektivní zařízení, by 

měli mít podporu prostřednictvím, např. naturální dávky v podobě dotace předškolní 

péče. Tito rodiče by však potom neměli mít nárok na rodičovský příspěvek.  

8.2 Pomoc v nezaměstnanosti osobám pečujícím o děti  

Zaměstnanci pečujícímu o dítě či těhotné zaměstnankyni může kdykoliv skončit 

zaměstnání, tj. i v období těhotenství nebo v době rodičovské dovolené. Mají-li tito 

zaměstnanci zájem pracovat, pak je vhodné, aby se zařadili na kontaktním pracovišti 
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krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále také „úřad práce“) do evidence 

uchazečů o zaměstnání. Úřad práce zprostředkovává zaměstnání uchazečům o 

zaměstnání. Úřady práce poskytují uchazečům o zaměstnání účelnou pomoc. V době 

nezaměstnanosti je možné např. absolvovat kurz akreditovaný Ministerstvem práce a 

sociálních věcí nebo Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže, a tím si změnit 

kvalifikaci. Úřady práce věnují podle § 33 odst. 2 zákona o zaměstnanosti při 

zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji z 

vážných důvodů potřebují (např. zdravotní stav, věk, péče o dítě). V neposlední řadě 

úřady práce poskytují hmotnou podporu uchazečům o zaměstnání. 

8.2.1 Uchazeč o zaměstnání a výdělečná činnost 

Zákon o zaměstnanosti umožňuje výkon práce uchazečům o zaměstnání (tzv. 

nekolidující zaměstnání). Tato práce má svá omezení. Jedná se o výkon činnosti
284

 na 

základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne 

polovinu minimální mzdy, nebo o výkon činnosti na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 

měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. V současnosti 

je v legislativním procesu novela zákona o zaměstnanosti.
285

 V případě jejího schválení 

nebude možné nekolidující zaměstnání konat na základě dohody o provedení práce. 

 Minimální mzda k 1. 1. 2017 činila 11 000 Kč. Výše měsíčního výdělku u 

nekolidujícího zaměstnání tedy může činit maximálně 5 500 Kč. Uchazeč o zaměstnání 

je povinen úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo 

odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den 

nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši 

měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění 

podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají. Tato možnost je 

osobami pečujícími o dítě využívána, a to zpravidla po skončení podpory 

v nezaměstnanosti, minimálně do doby, než najdou stálé zaměstnání. Možnost výkonu 

práce po dobu evidence uchazečů o zaměstnání lze hodnotit velmi kladně, neboť 
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 § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.  
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 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Volební období 2013-2017. Sněmovní tisk  

č. 911/0. Novela zákona o zaměstnanosti. 
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uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě, se mohou prostřednictvím tohoto institutu 

postupně integrovat na trh práce.  

8.2.2 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce, které spolupracují při její realizaci i s 

dalšími subjekty. Základem právní úpravy je zákon o zaměstnanosti. Některé nástroje, 

jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou vyjmenovány v § 104 odst. 2 

zákona o zaměstnanosti. Jedná se např. o rekvalifikaci či společensky účelná pracovní 

místa. Vhodné využití některých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti může 

významně napomoci osobám pečujících o děti k prosazení na trhu práce. 

Rekvalifikace
286

 patří nejefektivnějším nástrojům, jimiž je realizována aktivní 

politika zaměstnanosti. Rekvalifikovat se mohou nejen uchazeči, ale i zájemci o 

zaměstnání
287

. To znamená, že osoba pečující o dítě, která plánuje vstup na trh práce, 

může i během intenzivní péče o dítě využít možnosti rekvalifikace, aniž by byla 

uchazečem o zaměstnání.  

Zákon o zaměstnanosti stanoví podmínky pro zařazení do rekvalifikace a podmínky 

úhrady rekvalifikace ze strany úřadu práce. Zákon o zaměstnanosti rozlišuje v zásadě 

dva typy rekvalifikace.  

Prvním typem je rekvalifikace z důvodu potřeby uplatnění na trhu práce uchazeče 

podle § 109 zákona o zaměstnanosti, která se uskutečňuje na základě dohody mezi 

úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka 

                                                 
286

 Rekvalifikací se podle § 108 odst. 1 zákona o zaměstnanosti rozumí získání nové kvalifikace a 

zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za 

rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou 

kvalifikaci nezískala. Při určování jejího obsahu a rozsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, 

zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání 

nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. 
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 Zájemcem o zaměstnání podle § 22 odst. 1 zákona o zaměstnanosti je fyzická osoba, která má zájem o 

zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání 

kterýkoliv úřad práce. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu 

zabezpečit rekvalifikaci. 
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rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek 

na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Při této formě 

rekvalifikace vzniká nárok na podporu při rekvalifikaci. 

Druhým typem rekvalifikace je tzv. zvolená rekvalifikace podle § 109a zákona o 

zaměstnanosti. Za tímto účelem si uchazeč o zaměstnání či zájemce o zaměstnání volí 

druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat a rekvalifikační zařízení, které 

má rekvalifikaci provést. Hrazení zvolené rekvalifikace úřadem práce není nárokové. Je 

plně na zvážení úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené 

rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. 

Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout 

celkovou částku 50 000 Kč. U zvolené rekvalifikace nevzniká nárok na podporu při 

rekvalifikaci. 

V roce 2015 bylo do rekvalifikace zařazeno 38 078 osob, z toho rekvalifikace 

zabezpečované úřadem práce využilo 20 437 osob a zvolené rekvalifikace 17 550 

osob.
288

 

Společensky účelné pracovní místo je právní institut upravený v § 113 zákona o 

zaměstnanosti. Společensky účelné pracovní místo je místo zřízené anebo vyhrazené na 

základě dohody mezi zaměstnavatelem s úřadem práce a obsazené uchazečem o 

zaměstnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Výše příspěvku 

na zřízení společensky účelného pracovního místa se liší podle situace na místním trhu 

práce a také podle míry nezaměstnanosti i počtu zřizovaných pracovních míst 

zaměstnavatelem v daném okrese. Podpora na jedno zřizované pracovní místo může 

činit až osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku.  Společensky účelným pracovním místem je i pracovní 

místo, které zřídí úřad práce po dohodě s uchazečem o zaměstnání, který bude 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Úřad práce v tomto případě požaduje po 

                                                 
288

 Statistická ročenka trhu práce v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky, 2015, s. 10. 
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uchazeči o zaměstnání splnění určitých podmínek, např. samostatná výdělečná činnost 

bude jeho hlavní výdělečnou činností či sepsání projektu.
289

 

Uchazečů o zaměstnání zařazených do práce v rámci zřízení společensky účelných 

pracovních míst v roce 2015 bylo 52 618, z toho 48 146 v rámci projektů Evropského 

sociálního fondu.
290

  

Překlenovací příspěvek podle § 114 zákona o zaměstnanosti může být poskytnut na 

základě dohody osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o 

zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo. Je 

účelově určen na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, 

na které je překlenovací příspěvek poskytnut. 

Příspěvek na zapracování podle § 116 zákona o zaměstnanosti může úřad práce 

poskytnout zaměstnavateli opět na základě uzavřené dohody, a to v případě, že 

zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad 

práce věnuje zvýšenou péči. Jde o kategorie uchazečů o zaměstnání znevýhodněných na 

trhu práce, mj. z důvodu péče o dítě. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 

měsíců a pro osobu, která zapracovává nastupujícího zaměstnance, může činit 

maximálně polovinu minimální mzdy, tedy 5 500 Kč. 

Systém aktivní politiky zaměstnanosti je vhodně nastavený a poměrně značné 

množství osob jejím prostřednictvím získává zaměstnání. Určitou bariéru ovšem 

představuje administrativní náročnost.  

8.2.3 Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání 

V případě nezaměstnanosti chybí rodině příjem. Proto zákon o zaměstnanosti 

koncipuje dočasnou náhradu příjmů. Jedná se o tři sociální dávky určené uchazečům o 

zaměstnání: kompenzace, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.  
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 Podrobněji SEEMANOVÁ, J. Podnikání s podporou úřadu práce. In SEEMANOVÁ J.; ČMOLÍKOVÁ 

COZLOVÁ, K; KODYŠOVÁ, E; VÍTOVÁ K. Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou: příručka pro 

rodiče. Praha: APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, 2017, s. 125-126 (aut. kap. J. Seemanová). 
290
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Na kompenzaci vzniká podle § 44b odst. 1 zákona o zaměstnanosti nárok uchazeči 

o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, 

odbytné nebo odchodné mu nebylo po skončení pracovního nebo služebního poměru 

vyplaceno (v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy 

nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru). Dávka se 

poskytuje za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby 

uvedené v  § 44a zákona o zaměstnanosti.
291

 Účelem této dávky je zabezpečit uchazeče 

o zaměstnání po určitou dobu od skončení zaměstnání. Uchazeč by nebyl totiž v době 

do vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti hmotně zabezpečen. 

U osob pečujících o děti přichází v úvahu poskytnutí kompenzace v úvahu také 

v době, kdy se osoba vrací po skočení mateřské či rodičovské dovolené do práce a 

zaměstnavatel z důvodu své likvidace, insolvence či z jiných důvodů jí nevyplatí 

odstupné. Tuto skutečnost zaměstnavatel úřadu práce potvrdí v „Potvrzení 

zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.“  

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má podle § 39 odst. 1 zákona o zaměstnanosti 

uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období
292

 zaměstnáním nebo jinou 

výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Z dalších 

zákonných podmínek uchazeč nesmí ke dni, k němuž má být podpora v 

nezaměstnanosti přiznána, být v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností 

podle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. Nesmí být především v základním 

pracovněprávním nebo služebním právním vztahu. V minulosti bylo možné vykonávat, 

současně s nárokem na podporu v nezaměstnanosti omezeně výdělečnou činnost. 

V praxi však byla podpora v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání v dohodě se 

zaměstnavateli zneužívána, a proto došlo ke změně.  
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 Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání 

vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí 
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o zaměstnání. 
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Výše podpory v nezaměstnanosti je upravena v § 50 zákona o zaměstnanosti. Její 

výše se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u 

uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho 

posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních 

předpisů. U uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence 

uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní 

sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 

kalendářní měsíc (dále také „průměrného čistého výdělku“). Procentní sazba podpory v 

nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 

50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu.  

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání bez vážného důvodu
293

 ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se 

zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného 

měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.  

Maximální i minimální výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrné 

mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu 

v nezaměstnanosti (dále také „průměrná mzda v národním hospodářství“). Maximální 

měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2017 činí 0,58 násobku průměrné 

mzdy, tj. 15 660 Kč. 

Osoby pečující o děti, které se vrací z rodičovské dovolené, by neměly nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, pokud by se u nich nezapočítávala tzv. náhradní doba 

zaměstnání. Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) zákona o 

zaměstnanosti předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit podle § 42 odst. 2 

zákona o zaměstnanosti započtením náhradní doby zaměstnání. Za náhradní dobu 

zaměstnání se podle § 39 odst. 3 zákona o zaměstnanosti mj. považuje doba osobní péče 
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 Dle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti se za vážné důvody z pohledu osob pečujících o děti považují 
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vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných 
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o dítě ve věku do 4 let. V případě, že poslední činností je náhradní doba zaměstnání, 

výše podpory je v tomto případě minimální.
294

 Činí první 2 měsíce 0,15násobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství (tj. 4050 Kč v roce 2017), třetí a čtvrtý měsíc 

0,12násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (tj. 3240 Kč v roce 2017), po 

zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (tj. 

2970 Kč v roce 2017). U osob pečujících o děti se tento výpočet podpory 

v nezaměstnanosti využívá např. v případě, kdy osobě pečující o děti skončilo 

zaměstnání během čerpání mateřské či rodičovské dovolené.  

V případě, že osoba pečující o dítě ukončuje po skočení rodičovské dovolené 

pracovní poměr, dochází zpravidla k dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a 

to tak, aby mezi skončením rodičovské dovolené a skončením zaměstnání byl zúčtován 

příjem, např. za dobu dvou dnů, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Podpora 

v nezaměstnanosti se pak vypočítává z průměrného čistého výdělku,
295

 tedy není 

minimální. V praxi se setkáváme s případy, kdy se sice osoba pečující o dítě do čtyř let 

vrátí po skončení rodičovské dovolené do práce, avšak zaměstnání jí po krátké době 

skončí. Když se tato osoba nezařadí do tří pracovních dnů na úřadě práce do evidence 

uchazečů o zaměstnání. Tím se stane její poslední činností péče o dítě do čtyř let (tj. 

náhradní doba zaměstnání) a pak jí bude přiznána minimální výše podpory 

v nezaměstnanosti.
296

 

Uchazeči o zaměstnání, který se rekvalifikuje, vzniká nárok na podporu při 

rekvalifikaci, která se poskytuje po celou dobu rekvalifikace.
297

 Její výše je upravena v 

§ 50 zákona o zaměstnanosti. Stanoví se procentní sazbou 60 % z průměrného 

měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Zákon o zaměstnanosti rovněž 

stanoví maximální podporu v nezaměstnanosti. Ta činí 0,65násobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství, tj. 17 550 Kč měsíčně. Minimální měsíční podpora při 

rekvalifikaci činí 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, tj. 3 780 Kč 

v roce 2017. 
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 § 51 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti. 
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Práce a mzda, 2016, č. 11, s. 44. 
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8.2.4 Důchodové pojištění 

Důchodové pojištění v České republice je veřejné obligatorní pojištění, které je 

koncipováno jako dávkově definovaný a státem garantovaný průběžně financovaný 

systém. Jeho hlavním principem je solidarita osob, které jsou aktivními účastníky 

systému s účastníky, kteří na základě definovaných sociálních událostí, jako je např. 

stáří či nemoc, jsou příjemci důchodů. Z důchodového pojištění jsou poskytovány 

důchody starobní, invalidní a pozůstalostní. 

Péče o dítě má v důchodovém pojištění vliv na 

– výši důchodu, neboť doba péče o dítě do 4 let věku je náhradní dobou pojištění,  

– věkovou hranici u žen pro nárok na důchod, 

– nárok na vdovský nebo vdovecký důchod.  

Účast na důchodovém pojištění je vázána na účast na nemocenském pojištění. Za 

dobu důchodového pojištění se podle § 11 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění 

zásadně nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy příjmy započitatelné 

do vyměřovacího základu pro pojistné a to proto, že pojištěnec nevykonával činnost 

zakládající účast na důchodovém pojištění. Vzhledem k tomu, že osoby, které se věnují 

po dobu čerpání mateřské či rodičovské dovolené výhradně péči o dítě, nedosahují 

příjmu, z něhož by bylo možné odvádět pojistné na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti, by byly znevýhodněny, proto právní úprava tuto skutečnost 

zohledňuje prostřednictvím institutu náhradní doby důchodového pojištění. 

Důchodového pojištění jsou účastny osoby pečující o děti do čtyř let věku dítěte. 

To platí bez ohledu na to, v kterém období tato péče probíhala, tj. i před účinností 

zákona o důchodovém pojištění, před 1. 1. 1996.
298

 Doba péče o dítě do 4 let jeho věku 

je náhradní dobou pojištění. V případě péče o dvě a více dětí, vzniká náhradní doba 

pojištění u každého dítěte.  

Podmínkou pro zápočet náhradních dob pojištění při splnění stanovených podmínek 

je, aby byly získány na území České republiky a aby doba skutečného pojištění trvala 
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aspoň jeden rok. Doba účasti se hodnotí jako náhradní doba pojištění především, když 

pojištěnec byl po dobu trvání této účasti v České republice účasten důchodového 

pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění anebo, 

bydlel-li v České republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník odvozoval 

své nároky ze zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie.
299

  

Pokud se týká péče o děti závislé na péči jiné osoby, je navíc podmínkou pro to, 

aby se doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) zákona o 

důchodovém pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče 

o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká 

závislost), nebo o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby, rozhodl příslušný orgán 

sociálního zabezpečení.
300

 Pojistné se za náhradní doby důchodového pojištění přitom 

neodvádí. Náhradní doba péče o dítě se pro vznik nároku na důchod a pro jeho výši 

započítává v plném rozsahu a tato náhradní doba se pro účely výpočtu osobního 

vyměřovacího základu, z něhož se stanoví výpočtový základ, považuje za vyloučenou 

dobu.
301

 

V případě souběhu zaměstnání a náhradní péče, je pak osoba pečující o dítě účastna 

důchodového pojištění z titulu své výdělečné činnosti (doba pojištění) a zároveň z titulu 

péče o dítě do čtyř let věku (náhradní doba pojištění). Náhradní doba péče o dítě se pak 

pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu nepovažuje za vyloučenou dobu, 

pokud se tato náhradní doba kryje s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které 

se zahrnují do vyměřovacího základu pro pojistné. Je však možné požádat, a to 

v souvislosti s žádostí o důchod nebo do 30 dní od doručení rozhodnutí o přiznání 

důchodu, aby se náhradní doba považovala za vyloučenou dobu. Pak se při výpočtu 

důchodu nepřihlíží k příjmům, pokud tento výpočet je pro osobu pečující výhodnější.
302

   

Po dosažení čtyř let věku dítěte končí účast osoby pečující na pojištění z důvodu 

péče. Účast na důchodovém pojištění vzniká na základě výdělečné činnosti nebo z titulu 

jiné náhradní doby. V případě, že nekoná zaměstnání, které zakládá účast na 

                                                 
299

 Srov. § 12 zákona o důchodovém pojištění. 
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 Srov. § 12 zákona o důchodovém pojištění. 
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 § 16 odst. 4 písm. e) zákona o důchodovém pojištění. 
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důchodovém pojištění, má možnost přihlásit se k účasti na důchodovém pojištění 

dobrovolně.
303

 

V této souvislosti je třeba zmínit, že osoby, které upřednostnily péči o děti před 

zaměstnáním, mohou být z pohledu budoucích nároků na důchodové pojištění ohroženy 

dvojím způsobem. První ohrožení je spojeno s nezískáním zákonné doby pojištění 

započitatelné pro nárok na starobní (invalidní) důchod. Druhé riziko spočívá v nízkém 

důchodu. Příčinou bývají celoživotně nižší příjmy (práce na kratší pracovní dobu) či 

využití atypických forem práce, které nezakládají účast na důchodovém pojištění.
304

 

Jedná se především o ty osoby pečující o děti, které dlouhodobě pracovaly na dohodu(y) 

o provedení práce s výdělkem, který nezakládal povinnost odvádět pojistné na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Viz kap. 6.3. 

Výchova dítěte má v případě žen u některých ročníků vliv i na věkovou hranici pro 

nárok na starobní důchod. Před přijetím zákona o důchodovém pojištění činila zásadně 

věková hranice pro nárok na starobní důchod u mužů 60 let a u žen 53 až 57 let, a to 

podle počtu vychovaných dětí.
305

 Od účinnosti zákona o důchodovém pojištění došlo 

několika důchodovými reformami k postupnému prodlužování věku „odchodu do 

důchodu.“ Zároveň byla zrušena diferenciace důchodového věku pro muže a ženy, 

ačkoliv Ústavní soud České republiky neshledal protiústavní, tedy diskriminační právní 

úpravu spočívající v odlišném věku nároku na starobní důchod žen podle počtu 

vychovaných dětí.
306

 Opatření motivovalo ženy mít více dětí a navíc pokud by žena, 

která po část života pečovala o děti, pracovala po vzniku nároku na starobní důchod, 

mohla si touto prací zvýšit svůj budoucí důchod.
307

 Počínaje ročníkem 1975 mají 

všichni muži a ženy, a to bez rozdílu počtu vychovaných dětí stejný důchodový věk.
308

  

Postupné prodlužování věku „odchodu do důchodu“ má ještě jeden důležitý 

důsledek. V České republice má poměrně dobrou tradici pomoc s péčí o děti ze strany 
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 § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění. 
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 KALENSKÁ, M. a kol. Československé právo sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986, s. 

251 (aut. kap. M. Závacký). 
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 Srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 53/04. 
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prarodičů, což bylo dáno i právní úpravou výše věku odchodu do důchodu. Postupným 

prodlužováním věku „odchodu do důchodu“ prarodičů se snižují vazby v rámci rodiny, 

kdy pomoc s dětmi byla významným prostředkem ke sjednocení rodinných vazeb. 

Rodiny jsou tak nuceny obracet se na pomoc mimo rodinu, především na kolektivní 

zařízení.  

Péče o nezaopatřené dítě má dále vliv i na nárok na vdovský či vdovecký důchod. 

Podmínky nároku na tento důchod jsou upraveny v § 49 a násl. zákona o důchodovém 

pojištění. Vdovský či vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela 

(manželky). Po uplynutí této doby má vdova či vdovec nárok na vdovský či vdovecký 

důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, které je závislé na péči 

jiné osoby. Osoba nezaopatřeného dítěte je pro účely vzniku nároku na vdovský či 

vdovecký důchod definována v § 20 odst. 4 a § 50 odst. 3 zákona o důchodovém 

pojištění.  

8.3 Zdravotní pojištění 

 

Osobní rozsah zdravotního pojištění je upraven v § 2 zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny: 

– osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, 

– osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou 

zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České 

republiky. Plátci pojistného zdravotního pojištění jsou pojištěnci uvedení v § 5 zákona o 

veřejném zdravotním pojištění, zaměstnavatelé a stát. 

8.3.1 Osoby pečující o děti, za které platí pojistné stát 

Osoby pečující o děti představují v oblasti zdravotního pojištění poměrně početnou 

skupinu pojištěnců. Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, 

jsou taxativně určeny v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

Stát je prostřednictvím státního rozpočtu České republiky plátcem pojistného na 

zdravotní pojištění mj. za zaměstnankyně na mateřské dovolené, zaměstnance na 

rodičovské dovolené, za příjemce rodičovského příspěvku, osoby pobírající peněžitou 
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pomoc v mateřství
309

 a za tzv. osoby celodenně osobně a řádně pečující o dítě (děti).
310

 

Stát může osobám pečujícím o děti hradit pojistné na zdravotní pojištění i z jiných 

důvodů než pouze z důvodu péče o dítě. Jedná se např. o nezaopatřenost rodičů, důvody 

hmotné nouze či zdravotní stav dítěte.
311

 

Při péči o jedno dítě není možné, aby byli oba rodiče zařazeni jako pojištěnci, za 

které je plátcem stát z důvodu péče o dítě. Výjimkou je případ, kdy stát hradí pojistné 

na zdravotní pojištění za jednoho rodiče z titulu příjemce rodičovského příspěvku a za 

druhého z důvodu čerpání rodičovské dovolené, popř. mateřské dovolené
312

 nebo pokud 

oba rodiče čerpají rodičovskou dovolenou (mateřskou dovolenou).  

Za osoby celodenně osobně a řádně pečující o dítě (děti) je stát plátcem pojistného 

pokud pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. 

Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou tehdy, pokud jsou 

splněny tyto podmínky kumulativně: 

– jedná se o osobní, řádnou a celodenní péči,  

– dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem,  

– dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě 

v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně,  

– dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném 

obdobném zařízení (např. zájmové vzdělávání – „družina“) po dobu přesahující 

návštěvu školy. 

Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka 

dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Další 

podmínkou je, že osoba pečující o dítě nespadá do kategorie příjemce rodičovského 

příspěvku nebo ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené či osoby 
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 § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o veřejném pojištění. 
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pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle zákona o nemocenském pojištění. V této 

souvislosti je třeba zmínit, že splnění podmínek pro zařazení do této kategorie zcela 

nevylučuje výdělečnou činnost osob pečujících o děti, jak bude níže popsáno.  

Splnění výše uvedených podmínek se v praxi prokazuje čestným prohlášením, a to 

buď prostřednictvím zaměstnavatele anebo přímo zdravotní pojišťovně. Forma čestného 

prohlášení není zákonem stanovena, v praxi převažuje písemná forma. Je rovněž 

přípustné zaslat čestné prohlášení zdravotní pojišťovně neformálně emailem.  

Plnění uvedených podmínek však naráží na ryze praktické problémy. Některé 

základní školy povolují školní stravování žákům prvních tříd z bezpečnostních důvodů 

pouze v rámci zájmového vzdělávání. Děti osob výše specifikované kategorie pak 

nemohou chodit na obědy do školní jídelny a osoby celodenně osobně a řádně pečující o 

dítě (děti) musí dětem zajistit stravování.  

Zařazení do této kategorie je v praxi využíváno po skončení nároku na rodičovský 

příspěvek, a to buď v souvislosti se sjednáním pracovního volna, které navazuje na 

rodičovskou dovolenou (viz kap. 5.11), nebo v kombinaci s výdělečnou činností (viz 

dále).  

Zákon blíže neurčuje, na která konkrétní obdobná zařízení se výše uvedené 

pravidlo vztahuje. Především půjde o dětské skupiny a zařízení podle živnostenského 

oprávnění (viz kap. 8.4.2 a 8.4.4). 

Je-li v rodině více dětí a budou-li rodiče odděleně splňovat podmínky pro příjemce 

rodičovského příspěvku a pro uznání celodenní osobní a řádné péče, je tento souběh 

možný. Každý rodič však musí splňovat výše uvedené podmínky zvlášť a děti lze přičíst 

každému rodiči jen jednou.
313

 

Definice osoby celodenně osobně a řádně pečující o dítě (děti) je specifická tím, že 

odráží počet dětí v péči a že s počtem dětí, o které osoba pečuje, se zvyšuje i doba, po 

kterou stát hradí za ni pojistné na zdravotní pojištění. Na druhou stranu je třeba uvést, že 

se jedná o poměrně široce a velkoryse definovanou skupinu. Plnění zákonných 
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podmínek nikdo nekontroluje. Nikde se ani neuvádí předškolní nebo obdobné zařízení, 

které dítě případně navštěvuje. Je ke zvážení de lege ferenda, zda by podmínky, 

s ohledem na požadovaný účel neměly být stanoveny přísněji, např. povinnosti uvedení 

konkrétního předškolního či obdobného zařízení, které dítě navštěvuje. 

8.3.2 Souběh péče o dítě a výdělečné činnosti  

Zákon o veřejném zdravotním pojištění řeší i otázku úhrady pojistného na zdravotní 

pojištění u pojištěnců, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát a 

zároveň tyto osoby jsou povinny odvádět pojistné na zdravotní pojištění ze svých 

příjmů. Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) zákona o veřejném 

zdravotním pojištění příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je 

plátcem podle § 7 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění pojistného stát i tyto 

osoby.  

Z kategorií osob uváděných v § 7 odst. 1 zákona veřejném zdravotním pojištění stát 

neplatí pojistné na zdravotní pojištění za tzv. osoby celodenně osobně a řádně pečující o 

dítě (děti), pokud mají příjem. Za příjem pro tento účel u těchto osob nepovažují příjmy 

podle § 5 písm. a) číslo 3 a 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o 

výdělečnou činnost na základě dohod(y) o provedení práce, pokud úhrn příjmů z 

takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou 

pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího 

nemocenské pojištění314 a výdělečnou činnost na základě dohod(y) o pracovní činnosti, 

pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného 

příjmu.315 To znamená, pokud osoby celodenně osobně a řádně pečující o dítě (děti) 

mají příjmy, které nedosahují zmiňované výše, stát je za ně plátcem pojistného na 

zdravotní pojištění. Zařazení do této kategorie je pro osoby celodenně osobně a řádně 

pečující o dítě (děti) výhodné, protože nevylučuje výdělečnou činnost a zároveň jsou 

z hlediska zdravotního pojištění zabezpečeni. Podmínku celodenní osobní a řádné péče 

je možné splnit např. při kratší pracovní době nebo při práci z domova. 
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 Částky 10 000 Kč. 
315

 Částky 2 500 Kč. 
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 Osoby, za které je plátcem pojistného stát, a osoby celodenně osobně a řádně 

pečující o dítě (děti) mají ještě jedno zvýhodnění.
316

 Pokud jsou tyto osoby po celý 

kalendářní měsíc zaměstnány, odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečně dosaženého 

příjmu, a to bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu. 

8.3.3 Osoby bez zdanitelných příjmů 

 

Osoby pečující o dítě, které nesplňují podmínky § 7 odst. 1 písm. k ) zákona o 

veřejném zdravotním pojištění, např. tím, že 

– nejsou zaměstnány v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění, nebo 

– nepodnikají jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo 

– nejsou jinak zařazeny v některé ze skupin osob, za které platí pojistné stát (např. 

jako poživatelé některého z důchodů, uchazeči o zaměstnání aj.), nebo 

– nesplňují podmínku celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let 

věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku  

se musejí v zákonné osmidenní lhůtě samy přihlásit u zdravotní pojišťovny jako tzv. 

„osoby bez zdanitelných příjmů“ a hradit měsíčně pojistné, které v roce 2017 činí 1 650 

Kč. Toto pojistné je odvozeno od minimální mzdy se sazbou 13,5 %. Porušení této 

povinnosti může být ze strany pojišťovny sankciováno. 

8.4 Kolektivní péče, výchova a vzdělání dětí předškolního věku 

 V návaznosti na změny čerpání rodičovského příspěvku je problematická situace 

v oblasti zařízení zaměřených na péči o děti do tří let věku. Ta by měla usnadňovat 

dřívější vstup osob pečujících o tyto děti, zejména matek na trh práce. V České 

republice navštěvují kolektivní zařízení denní péče, která jsou této věkové skupině 

přímo určena přibližně 2 % dětí do tří let věku. Nicméně 27,5 % dětí v rozmezí mezi 

dvěma až třemi roky věku navštěvují mateřské školy.
317

 Některé matky by dávaly 

přednost dřívějšímu návratu do zaměstnání, pokud by měly možnost umístit dítě ve 

vhodném zařízení předškolní péče. Přibližně 16 % matek uvádí jako důvod své pracovní 
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 § 3 odst. 6, 8 a 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
317

 ŠTANGOVÁ, V. Aktuální otázky zaměstnávání žen. In PICHRT, J.; MORÁVEK, J. (eds.): Atypická 

zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 167. 
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neaktivity nedostupnost péče o děti.
318

 Tato situace by se mohla v souvislosti 

s masivním zakládáním dětských skupin změnit.  

 Podle doporučení OECD
319

 by se Česká republika měla soustředit na rozšiřování 

nabídky péče o děti. Na zařízení péče o děti by měl jít větší podíl vládních výdajů. 

Vznik dětských skupin finančně podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 

prostřednictvím projektu Podpora implementace dětských skupin
320

 z Evropského 

sociálního fondu. Na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku 

především dětských skupin je uvolněna z Evropského sociálního fondu jedna miliarda 

korun.
321

 Ministerstvo práce a sociálních věcí k 13. 4. 2017 evidovalo 300 dětských 

skupin.
322

   

V současnosti poskytují kolektivní péči a vzdělávání dětem předškolního věku 

různé subjekty. Nejrozšířenějším způsobem je poskytování předškolního vzdělávání 

v mateřských školách. Jedná se o úplatnou veřejnou službu organizovanou zpravidla 

kraji nebo obcemi. Další typ služby péče o děti poskytují soukromé subjekty v rámci 

svého podnikání a třetím způsobem je poskytování služby péče o dítě na neziskovém 

principu. Neziskové organizace (spolky, církve, obecně prospěšné společnosti) 

provozují školičky, dětské koutky a nově dětské skupiny. 
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 ŽÁKOVÁ, P.; KOVAŘÍKOVÁ, P. Doporučení Evropské komise v oblasti slaďování pracovního a 

soukromého života. In POLÁK, P.; KVASNICOVÁ, J.; TICHÁ, I. (eds.). Slaďování soukromého a pracovního 

života: sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 36.  
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 Hospodářské přehledy OECD Česká republika [online]. 2016 [cit. 25. 3. 2017]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/Czech-Republic-2016-overview-

hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-p%C5%99ehledy.pdf. 
320

 Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. 
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Nejčastější dotazy [online]. [cit. 6. 5. 2017]. 

Dostupné z: http://www.dsmpsv.cz/index.php/nejcastejsi-dotazy/ 
322

 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Tisková zpráva. Počet evidovaných dětských 

skupin se vyšplhal na 300. [online]. [cit. 5. 5. 2017]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/30271/TZ_MPSV_-

_Pocet_evidovanych_detskych_skupin_se_vysplhal_na_300.pdf. 
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8.4.1  Jesle 

 Jesle jsou určeny pro děti do tří let, které byly až do 31. 3. 2012 zdravotnickými 

zařízeními.
323

 V roce 2013
324

 bylo v České republice v provozu 31 jeslí.
325

  

 Dnes mohou být provozovány formou volné živnosti „péče o dítě do tří let věku 

v denním režimu“ nebo jako služba péče o dítě v dětské skupině podle zákona o dětské 

skupině. Živnostenský zákon stanoví pro tuto živnost odbornou způsobilost podnikatele 

a povinnost splnit hygienické požadavky podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.,  

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých. 

 Jesle zpravidla zřizují obce v rámci své samostatné působnosti, a to podle § 2 odst. 2, 

§ 35 odst. 2 a § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

8.4.2 Péče o dítě v dětské skupině 

Nová služba péče o dítě v dětské skupině je upravena v zákoně o dětské skupině. 

Jedná se o službu, která není provozovaná za účelem zisku. Službou péče o dítě v dětské 

skupině se podle § 2 zákona o dětské slupině rozumí činnost provozovaná 

poskytovatelem služby zapsaným do evidence poskytovatelů. Evidenci poskytovatelů 

služby péče o dítě v dětské skupině vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Spočívá v 

pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. 

Služba musí být provozována v rozsahu nejméně 6 hodin denně mimo domácnost dítěte 

a v kolektivu dětí. Zaměřuje se na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, 

kulturních a hygienických návyků dítěte. Dětské skupiny mají pokrýt dočasný 

nedostatek míst v mateřských školách. Představují nový způsob péče o děti. Navazují na 
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 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2012 již zařízení péče o děti do tří let věku, 

tj. jesle, nezařadil mezi zdravotnická zařízení. Nicméně na základě přechodného ustanovení tohoto 

zákona bylo možné jesle v tomto režimu provozovat ještě do 31. 3. 2013. Přijetím zákona č. 66/2013 Sb., 

kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se na základě úpravy přechodného ustanovení 

prodlužila doba, po kterou mohou být jesle provozovány jako zdravotnické zařízení, do 31. 12. 2013. 
324

 Od roku 2014 se statistika jeslí v rámci zdravotnické ročenky nevede. 
325

 Zdravotnická ročenka České republiky. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky, 2013. s. 122. 
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jesle, které jsou širokou veřejností vnímány negativně, protože jsou spojovány 

s komunistickým režimem.  

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině může být zaměstnavatel rodiče 

(fyzická nebo právnická osoba)
326

 nebo právnická osoba, která je taxativně určena  

v § 3 odst. 2 zákona o dětské skupině (např. ústav, vysoká škola, spolek, obecně 

prospěšná společnost).  Poskytovatel může tuto službu poskytovat rodiči též podle  

§ 3 odst. 3 zákona o dětské skupině na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto 

rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu jinému rodiči. 

Zákon o dětské skupině upravuje podmínky pro poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině např. odbornou způsobilost osob pečujících, pravidla pro úhradu nákladů 

za službu péče o dítě v dětské skupině, počet dětí a minimální počet pečujících osob v 

jedné dětské skupině, stravování či technické požadavky na stavby, hygienické 

požadavky na prostory a provoz.  

Institut služby péče o dítě v dětské skupině byl ovšem včleněn do rámce 

předškolního vzdělávání a péče vcelku nekoncepčně. V České republice existuje 

kvalitní síť mateřských škol, které mj. připravují děti na vstup do školy. Děti jsou 

vzdělávány kvalifikovanými pedagogy. Mateřské školy navštěvují děti od tří do šesti let 

a zpravidla chodí do třídy s dětmi stejného věku. V praxi však nejvíce chybějí 

předškolní zařízení, a to pro děti od 2,5 do 4 let věku, tj. pro děti zaměstnanců, kteří 

chtějí nebo potřebují po skončení rodičovského volna nastoupit do práce. Dětskou 

skupinu může tvořit věkově nehomogenní skupina dětí od jednoho roku do věku 

povinné školní docházky. Taková skupina dětí má nejen různé potřeby ale i zájmy. 

Úkolem služby péče o děti v dětské skupině totiž není vzdělávání, ale jen výchova a 

péče. Je otázkou, až se sejdou v první třídě základní školy děti z dětské skupiny a 

mateřské školy, jak velký mezi nimi bude rozdíl v chápání okolního světa? Ten by mohl 

být zdrojem potíží na základní škole. De lege ferenda by dětské skupiny měly být 

zaměřené především na děti od dvou do čtyř let.  
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 Zákon o dětské skupině v § 3 odst. 1 rozumí rodičem i jinou osobu, které bylo rozhodnutím 

příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů  
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8.4.3 Mateřské školy 

 Právní úprava mateřských škol, tj. předškolního vzdělávání, je obsažena 

především v ustanoveních §§ 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále také „školský zákon“), 

které upravují cíle a organizaci předškolního vzdělávání, a v příslušných prováděcích 

předpisech zejména ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 

3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku je od školního roku 2017/2018, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

 Zřizovateli mateřských škol mohou být v souladu s ustanovením § 8 školského 

zákona kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, registrované církve a náboženské 

společnosti a ostatní právnické nebo fyzické osoby. Zřizovatelem může být také stát.  

 Obdobné podmínky jako pro jiné zřizovatele mateřských škol platí i pro 

zaměstnavatele, který zřizuje mateřskou školu pro děti svých zaměstnanců (tzv. firemní 

mateřská škola) nebo pro děti zaměstnanců jiného zaměstnavatele, a to podle ustanovení 

§ 34 odst. 8 školského zákona.
327

 Těmito podmínkami je např. povinnost zajistit 

odborně kvalifikovaný pedagogický personál či dodržovat předpisy v oblasti hygieny.  

8.4.4 Služby poskytované na základě živnostenského oprávnění 

 Služby péče o děti poskytované na základě živnostenského oprávnění, neboli na bázi 

tzv. péčových živností, jsou řešeny živnostenským zákonem a spadají do gesce 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

 V oblasti služeb péče o děti se jedná o živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku 

v denním režimu“ a živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
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 Novela školského zákona nezavedla pro „firemní školky“ samostatný slovní pojem, ale využívá opisu 

„mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele“.  Název 

právnické osoby vykonávající činnost „firemní školky“ ve smyslu ustanovení § 34 odst. 8 školského 

zákona nemusí obsahovat slova „mateřská škola“ – § 8a odst. 1 písm. a) školského zákona. 
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až 3 živnostenského zákona“ obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a obor činnosti č. 79 „Poskytování 

služeb pro rodinu a domácnost“.  

 Podmínkou pro získání živnostenského oprávnění a provozování této živnosti je 

splnění kvalifikačních požadavků pro podnikatele i pro osoby stanovené živnostenským 

zákonem, kterými je podnikatel povinen zajistit výkon činnosti. Provozování živností 

dále vyžaduje splnění požadavků stanovených jinými právními předpisy, především 

z oblasti hygieny.
328

 Žádné další konkrétní požadavky na poskytování péče např. počet 

dětí na jednu pečující osobu, povinnost vést evidenci dětí nejsou zákonem vyžadovány.  

8.4.5 Odborná způsobilost pečujících osob v dětské skupině a v jiných zařízeních 

Zatímco pro učitele mateřských škol včetně soukromých je podle zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů jako 

kvalifikace zásadně požadováno pedagogické vzdělání, u služby péče o dítě v dětské 

skupině nebo péče o děti v rámci živnostenského podnikání jsou kvalifikační požadavky 

formulovány poměrně široce.   

Podle v § 5 odst. 5 zákona o dětské skupině je odbornou způsobilostí pečující 

osoby odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického 

asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, 

zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná 

způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, odborná způsobilost k výkonu 

povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních 

službách, odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní 

školy nebo vychovatele, profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky a odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře. Rovněž odbornost pro 

získání živnostenského oprávnění stejně jako u služby péče v dětské skupině je 

formulována velmi široce, i když poněkud úžeji než u služby péče o dítě v dětské 

skupině.  
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 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
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Podmínky odborné způsobilosti pro výkon podnikatelské činnosti vázané 

živnosti péče o dítě do tří let v denním režimu  se v posledních letech zmírňují. Zatímco 

do 30. 6. 2008 mohla tuto živnost vykonávat jen osoba, která měla vysokoškolské 

vzdělání v oblasti ošetřovatelství nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru dětská 

sestra nebo všeobecná sestra se specializací na pediatrii nebo úplné střední odborné 

vzdělání ve studijním oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra se specializací na  

pediatrii, nyní tuto živnost může vykonávat i osoba, která získala profesní kvalifikaci 

pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zákona  

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jelikož získat tuto 

profesní kvalifikaci je velmi snadné,
329

 v současnosti získávají pečující osoby odbornou 

způsobilost především touto cestou. Na základě snadno získané kvalifikace mohou být 

zaměstnány jako pečující osoba u poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině 

nebo samostatně provozovat živnost. 

Celkově lze zhodnotit, že profesní kvalifikace zahrnuje různé odbornosti od 

vysokoškolsky vzdělaných osob až po absolventy základních škol. Nedostatečné 

pedagogické vzdělání osob pečujících o děti v kolektivním zařízení může mít za 

následek nedostatečnou kvalitu péče o děti v zařízeních. Rodiče by se proto se měli 

zajímat o kvalifikaci osob, které budou o jejich dítě pečovat.  Dále budí určité rozpaky 

odborná způsobilost lékaře,
330

 která je vymezena také příliš široce, neboť se nejedná o 

jen pediatry, ale i o zubaře, farmaceuty a chirurgy. Tito lidé nemají k dětem blíže a měli 

by rovněž projít rekvalifikací. Odborná způsobilost je vymezená tak široce, že lze 

konstatovat, že osobou pečující může být téměř kdokoliv. Rovněž není požadováno 

žádné celoživotní vzdělávání pečujících osob v kolektivních zařízeních. 

 Z výše uvedených důvodů lze de lege ferenda navrhnout, aby byly požadavky 

odborné způsobilosti stanoveny tak, aby odpovídaly potřebám. Péče o malé děti 

v kolektivním zařízení by měla být obdobně jako pedagog mateřské školy definovaná 

profese. Proto by měl vzniknout na středoškolské úrovni studijní obor se specializací na 
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 Národní soustava kvalifikací. Kvalifikační standard. https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-

550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/kvalifikacni-standard. 
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 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 
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péči dětí raného věku. Vzdělané pečující osoby jsou zárukou kvalitní kolektivní 

výchovy a péče dětí.
331

 

8.5 Daňová podpora péče o děti 

8.5.1 Sleva na dani za umístění dítěte 

Od kalendářního roku 2015 stát daňově zvýhodňuje rodiče, kteří své dítě umístí do 

zařízení kolektivní péče. Tento institut je dalším prolomením dosavadní koncepce, kdy 

byla podporována přednostně rodinná péče u dětí předškolního věku.  

Sleva na dani za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení je upravena 

v § 35bb zákona o daních z příjmů. Může ji uplatnit poplatník daně z příjmu fyzických 

osob v daném zdaňovacím období, a to za podmínky, že žije s vyživovaným dítětem ve 

společné hospodařící domácnosti. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, 

pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka 

nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze tehdy, pokud jsou v péči, která 

nahrazuje péči rodičů. Slevu na dani může uplatnit vždy pouze jeden poplatník daně, i 

když dítě vyživuje v jedné domácnosti více poplatníků.  

Výše této slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za 

umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním 

zařízení. Maximální výše roční slevy je odvozena od výše minimální mzdy, která 

v kalendářním roce 2015 činila 9 200 Kč, v roce 2016 byla změněna na 9 900 Kč a 

v roce v 2017 byla navýšena na 11 000 Kč. 

Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí mateřská škola, zařízení 

služby péče o dítě v dětské skupině, zařízení péče o dítě předškolního věku 

provozovaná na základě živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona, ale 

pouze za podmínky tzv. srovnatelné péče. To znamená, pokud charakter takto 

poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě  
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 V jeslích v minulosti mohly s dětmi pracovat jen zdravotní sestry se specializací na pediatrii. 
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v dětské skupině nebo mateřskou školou.
332

 

Úplata za poskytování služby péče v dětské skupině se pohybuje v rozmezí  

1 000 Kč až 6 500 Kč měsíčně, v mateřských školách se pohybuje 500 Kč až 1500 Kč 

měsíčně a v soukromých zařízeních 6 000 Kč až 15 000 Kč. Zatímco úplatu 

v mateřských školách pokrývá daňová sleva z větší části, popř. i celou, u dětské skupiny 

se stát prostřednictvím daňové slevy podílí přibližně jednou čtvrtinou na zaplacených 

nákladech a u soukromých zařízení stát přispívá z menší části na celkové výdaje. 

Charakter podpory ve formě daňové slevy předpokládá výdělečnou činnost osob 

pečujících o děti. K jeho skutečnému uplatnění může však dojít pouze tehdy, pokud 

oprávněná osoba má hrubý příjem vyšší než 165 000 Kč ročně.
333

 To znamená, že 

osoby pečující o děti, které mají velmi nízké příjmy, nemohou slevu za umístění dítěte 

uplatnit. Také může dojít k situaci, kdy je dítě umístěno v předškolním zařízení, ačkoliv 

pracuje pouze jeden rodič.   

Určitou nesystematičnost dokládá skutečnost, že na totéž dítě je možné souběžně 

pobírat rodičovský příspěvek, jakožto dávku státní sociální podpory, u které je základní 

podmínkou nároku celodenní a řádná osobní péče o dítě a zároveň uplatnit slevu za 

umístění dítěte v předškolním zařízení. De lege ferenda by nároky na slevu za umístění 

dítěte a rodičovský příspěvek neměli být v souběhu, nýbrž jeden nárok by měl 

vylučovat druhý.  

8.5.2 Daňové zvýhodnění na děti 

Podle § 35c zákona o daních z příjmů, mají poplatníci daně z příjmů fyzických 

osob nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s nimi ve společně 
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 Zákonem č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů došlo oproti 

kalendářnímu roku 2015 k určitému zpřísnění, pokud se jedná o okruh subjektů, které mohou vydat 

potvrzení o umístění dítěte. Zatímco pro rok 2016 jsou předškolní zařízení přesně definována, v roce 

2015 se mohly uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku prakticky ve 

všech zařízeních pečující o předškolní děti.  
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 Z výše tohoto příjmu se uplatní sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně podle  

§ 35 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. 
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hospodařící domácnosti.
334

 To znamená, že pojem vyživované dítě je širší než dítě,  

o které se pečuje. 

Pojem společně hospodařící domácnosti je pro účely daní z příjmů definován v  

§ 21e odst. 4 zákona o daních z příjmů jako společenství fyzických osob, které spolu 

trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě může mít dvojí podobu: daňové zvýhodnění nebo daňový bonus. 

O daňové zvýhodnění se jedná v případě, kdy poplatník vykáže daňovou povinnost, 

vůči které může daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatnit. V případě, že daňovou 

povinnost buď nevykáže vůbec, nebo je jeho daňová povinnost nižší než výše 

uplatňovaného daňového zvýhodnění na vyživované dítě, je vzniklý rozdíl daňovým 

bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, 

maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. 

Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů může daňový bonus na 

vyživované dítě uplatnit poplatník, pokud jeho roční příjmy dosáhly alespoň výše 

šestinásobku minimální mzdy, přičemž do tohoto limitu se započítají příjmy ze 

zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku. Tato částka pro rok 2017 činí 

66 000 Kč ročně. 

Za vyživované dítě se pro účely zákona o daních z příjmů považuje dítě vlastní, 

osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, nebo dítě, které přestalo být u 

poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. Za dítě 

v péči nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, které 

mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu. Za vyživované dítě se považuje 

rovněž dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho 

rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě uplatnit. 
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 Tento nárok, za předpokladu splnění dále uvedených podmínek, mají pouze poplatníci, jejichž 

společně hospodařící domácnost se nachází na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor. 
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S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základně zákona č. 267/2014 Sb., kterým se 

mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů k navýšení daňového zvýhodnění na 

vyživované dítě uplatňované na druhé, třetí a další vyživované děti. V případě jednoho 

vyživovaného dítěte zůstala roční výše daňového zvýhodnění na částce 13 404 Kč  

(1 117 Kč měsíčně), u druhého činí 15 804 Kč (1 317 Kč měsíčně) a v případě 

vyživování třetího a dalších dětí 17 004 Kč (1 417 Kč měsíčně) na každé dítě. Prezident 

České republiky podepsal vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 

daní, podle kterého se 17 004 Kč nahrazuje částkou 19 404 Kč a částka 20 604 Kč se 

nahrazuje částkou 24 204 Kč.
335

  

Princip navyšování daňového zvýhodnění s každým dalším vyživovaným dítětem 

má motivovat poplatníky k většímu počtu dětí s tím, že stát převezme alespoň část 

nákladů za vyživované děti, a to prostřednictvím daňového zvýhodnění. Daňová sleva 

má rovněž stimulovat poplatníky k výdělečné činnosti, neboť roční daňové zvýhodnění 

je vyšší než součet částek ročních částek přídavku na dítě v systému státní sociální 

podpory.
336
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 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Volební období 2013-2017. Sněmovní tisk č. 

873/0. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. 
336

 Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku do 6 let ve výši 500 

Kč, od 6 let do 15 let 610 Kč, od 15 let do 26 let 700 Kč.   
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Závěr 

Tato disertační práce si vytkla za cíl prozkoumat z pohledu legislativy problematiku 

trhu práce a osob pečujících o děti, možnosti harmonického skloubení pracovního a 

rodinného života těchto osob. Tato témata představit v širších souvislostech včetně 

návazností a konsekvencí v oblasti sociálního zabezpečení, institucionální péče o děti a 

daňového zvýhodnění, poskytnout komplexní výklad, který představí příslušnou právní 

úpravu a upozornit na její případná sporná místa a navrhnout řešení de lege ferenda. 

Vzhledem k rozsahu práce i množství analyzovaných témat budou na tomto místě 

vypíchnuty jen hlavní závěry.  

Za posledních 200 let prošla naše společnost značnými socioekonomickými 

proměnami, které výrazně ovlivnily tisícileté představy o rodině, jejichž základem bylo 

manželství. V důsledku rozpadu rodin, se kodifikovaly nové formy péče o dítě v rámci 

rodinného práva jako např. střídavá péče. Zvyšující se počet pracovních vztahů a 

zapojení žen do pracovního procesu byl důsledkem rozvoje pracovního a sociálního 

zákonodárství, které do své působnosti regulace kromě ochrany žen resp. těhotných žen 

zahrnulo i práva osob pečujících o děti. 

 Od 19. stol. reflektovala právní úprava rozdělení rolí ohledně péče o malé děti 

podle pohlaví. Do právního řádu byly postupně zapracovávány zvláštní pracovní 

podmínky žen, které zohledňovaly nejen jejich biologické zvláštnosti, ale i 

pečovatelskou roli. Od 90. let 20. století pak docházelo, a to pod vlivem harmonizace 

práva s Evropským společenstvím a vlivem mezinárodních organizací, k rozšiřování 

pracovních podmínek, pokud šlo o péči o děti, také na muže. Takový přístup je vítaný, 

neboť každý pár s dětmi se může zcela svobodně rozhodnout na rozdělení péče o děti. 

Dříve v individuálních případech mohla právní úprava činit určité problémy. Ačkoliv 

jsou tyto legislativní změny zásadní a možnosti dotčených osob převratné, ve skutečné 

péči o nejmenší děti k výrazným změnám nedošlo. I nadále jsou to ženy, které ve 

většině případů čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou a pobírají rodičovský 

příspěvek. Tato svoboda rozdělení péče může být v budoucnu omezena novým trendem 

Evropské unie, kdy na základě důsledného prosazování zásady rovných příležitostí 

mužů a žen, budou právní předpisy organizovat rozdělení péče o děti v každé rodině. 
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Tím by mohla být omezena nejen vůle jednotlivých osob, ale i určitá přirozenost, která 

je každému od narození daná.  

Rozšíření pracovních podmínek týkajících se péče o děti i na muže způsobilo, že 

některé zvláštní pracovní podmínky nelze v praxi téměř aplikovat. Příkladem je 

zařazování zaměstnanců do směn, kdy zaměstnavatel je povinen přihlížet též k 

potřebám zaměstnanců pečujících o děti. Skupina osob pečující o děti je v tomto 

případě definovaná příliš široce.  

Česká právní úprava je v evropském i celosvětovém kontextu nadstandardní, a to 

délkou mateřské a rodičovské dovolené a finančním zabezpečením po tuto dobu.  

Úpravu lze hodnotit velmi kladně. Znamená, že pro Českou republiku je mateřství či 

otcovství spojené s osobní péčí o dítě vysokou společenskou hodnotou značící vysokou 

úroveň solidarity společnosti s osobami pečujícími o děti. I když mají osoby pečující o 

děti déletrvající přestávku v práci, statistiky dokládají, že tyto osoby trh práce bez 

větších problémů integruje. To je dalším dokladem o vysokém stupni solidarity 

společnosti s osobami pečujícími o děti a flexibility těchto osob na trhu práce. 

Zároveň lze v této oblasti pozorovat i vliv Evropské unie, která požaduje vyšší 

participaci matek s dětmi do tří let na trhu práce. Prostřednictvím Evropského 

sociálního fondu podporuje vznik dětských skupin popř. jiných zařízení v České 

republice. Byl schválen zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Na 

druhou stranu pracovněprávní legislativa nepřijala jediné opatření, které by 

zjednodušilo skloubení pracovního a rodinného života osob pečujících o děti. 

 Zákonodárce naopak nastolil trend opačný. Zákon o státní službě snížil věkovou hranici 

u žádostí o kratší pracovní dobu u zaměstnanců pečujících o děti, kteří nejsou osamělí 

nebo nepečují o děti, které jsou závislé na péči jiné osoby. Podle zákoníku práce mají 

zaměstnanci nárok na kratší pracovní dobu, pokud pečují o dítě do 15 let, avšak podle 

zákona o státní službě pokud státní zaměstnanec pečuje o dítě, které dosud nedokončilo 

první stupeň základní školy.  

Společensky je žádoucí, aby nově přijímaná legislativní opatření umožňovala 

efektivní skloubení péče o děti všech zainteresovaných osob s trhem práce. Jedná se 

především o posílení právního postavení zaměstnance při žádosti o kratší pracovní 
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dobu, která je často zaměstnavatelem odmítána, aniž by mu v tom bránily vážné 

provozní důvody. Spoléhá, že zaměstnanec se nebude kratší pracovní doby již více 

domáhat. Zákoník práce by mohl, podle zákona o státní službě, také zapracovat nárok 

zaměstnance na pružnou pracovní dobu, pokud by tomu nebránily vážné provozní 

důvody zaměstnavatele. Stranou by neměla zůstat ani možnost prohloubení spolupráce 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po dobu čerpání rodičovské dovolené. Překážka 

v práci na straně zaměstnance by se nevztahovala na celou pracovní dobu, ale jen na 

část pracovní doby. 

Z důvodu nedostatečného právního postavení zaměstnance pečujícího o dítě při 

žádosti o kratší pracovní dobu, je důsledkem častého využití atypických zaměstnání, 

především dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo prací mimo 

pracovněprávní vztah. Vhodný institut skloubení práce a péče o děti představuje práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele.  

Z legislativních změn, které byly přijaty v poslední době lze vysledovat trend 

postupného snižování významu a podpory rodinné péče ve prospěch péče v kolektivních 

zařízeních. Možným zkracováním podpůrčí doby rodičovského příspěvku v kombinaci 

se slevou na dani za umístění dítěte a dotacemi na předškolní zařízení pro nejmenší děti 

začal stát výrazně podporovat dřívější návrat osob pečujících o děti k výdělečné 

činnosti. Podpora dřívějšího návratu osob pečujících o děti probíhá poměrně 

v masivním měřítku i prostřednictvím médií. Důsledkem je nekoncepční finanční 

podpora osob pečujících o děti.  Nesystematičnost dokládá skutečnost, že na totéž dítě 

je možné v rámci rodiny souběžně pobírat rodičovský příspěvek (dávku státní sociální 

podpory, u níž je základní podmínkou nároku celodenní a řádná osobní péče o dítě) a 

zároveň uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Další podporu 

může rodina získávat ve formě naturální dávky spočívající v dotaci na dětskou skupinu 

z Evropského sociálního fondu, které dítě navštěvuje. Zároveň nikdo nezjišťuje, zda 

osoby, jejichž dítě navštěvuje dotovanou dětskou skupinu, skutečně pracují nebo chtějí 

pracovat.  

Je důležité nadále zachovat možnost, aby osoby pečující o děti se mohly svobodně 

rozhodnout, jak dlouho budou čerpat rodičovskou dovolenou nebo kdy se vrátí do 
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práce. Osoby pečující o děti by také měly při svém rozhodování, brát v úvahu že doba 

strávená s vlastním dítětem je jedinečná. Každý člověk má ovšem jiné představy o svém 

životě a jeho naplnění a proto by měl mít možnost hledat svou individuální cestu, a ta 

by měla být respektována. Byla by velká škoda, při naplňování současného trendu, 

kdyby Česká republika přišla o svou jedinečnost, a to podporu většiny matek zůstat 

dlouho se svými dětmi a osobně se jim intenzivně věnovat. V této souvislosti lze 

vyjádřit i určité obavy, aby osoby pečující o děti, které se rozhodnou být se svými dětmi 

doma po delší dobu, nebyly v budoucnu z trhu práce vytlačovány a naopak nebyly 

preferovány ty, které budou využívat předškolní zařízení.  

Na úplný závěr se nabízí otázka, jaký vývoj lze v rámci českého i evropského práva 

v oblasti péče o děti očekávat?  Je-li cílem právních úprav zachování lidského rodu, pak 

je velmi problematické, zda lze důsledným prosazováním rovného zacházení mužů a 

žen docílit zvýšení porodnosti v České republice. Statistika z 60. let, kdy byla 

naplňována koncepce plné zaměstnanosti žen a stát převzal péči o děti (i ty nejmenší), 

dokládá, že tato cesta právě vedla k výsledku opačnému.   
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d) Právní předpisy  

Mezinárodní právo 

Organizace spojených národů 

– Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená Valným shromážděním OSN dne  

10. prosince 1948 

– Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 19. prosince 1966, 

vyhlášen vyhláškou ministra zahraničních věcí ze dne 10. května 1976 pod  

č. 120/1976 Sb. 

– Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne  

19. prosince 1966, vyhlášen vyhláškou ministra zahraničních věcí ze dne 10. května 

1976 pod č. 120/1976 Sb. 

– Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. prosince 1979, 

vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí ze dne 13. května 1987 pod  

č. 62/1987 Sb. 
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– Úmluva o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, vyhlášená sdělením federálního 

ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb. 

 

 

Mezinárodní organizace práce 

– Úmluva č. 45, o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech 

druhů ze dne 21. června 1935, vyhlášena sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 441/1990 Sb., sdělením Ministerstva zahraničních věcí bylo 

oznámeno vypovězení Úmluvy č. 45, o zaměstnávání žen podzemními pracemi 

v podzemí a dolech všech druhů, vyhlášeno pod č. 55/2010 Sb.m.s. 

– Úmluva č. 89, o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidovaná) ze dne  

9. července 1948, vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 

17/1991 Sb.   

– Úmluva č. 100, o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 

ze dne 29. června 1951, vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí 

pod č. 450/1990 Sb. 

– Úmluva č. 111, o diskriminaci (v zaměstnání a povolání) ze dne 25. června 1958, 

vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 465/1990 Sb. 

– Úmluva č. 102, o minimální normě sociálního zabezpečení ze dne 28. června 1952, 

vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 461/1991Sb. 

– Úmluva č. 171, o noční práci ze dne 9. července 1948, vyhlášena sdělením 

federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 17/1991 Sb. 

– Úmluva č. 132, o placené dovolené (revidovaná) ze dne 24. června 1970, vyhlášena 

sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 229/1998 Sb. 

– Úmluva č. 183, o ochraně mateřství ze dne 15. června 2000 (v ratifikaci) 

 

Rada Evropy 

– Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, 

vyhlášená sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb.  

– Evropská sociální charta 

– Evropský zákoník sociálního zabezpečení  

 

Právo evropské unie 

– Smlouva o Evropské unii  

– Smlouva o fungování Evropské unie  

– Listina základních práv Evropské unie 

– 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 

– Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července o zavedení 

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

povolání (přepracované znění) 

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

rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání  

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

rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES  

– Směrnice Rady ES 97/81/ES, která se týká rámcové dohody o práci na částečný 

úvazek uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC 

– Směrnice č. 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb  

 

Historické právní předpisy 

– Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský 

– Císařský patent č. 227/1859 ř.z., živnostenský řád 

– Císařské nařízení č. 6/1917 ř.z., jímž se mění zákon o nemocenském pojišťování 

dělníkův 

– Vynesení c. k. ministra vyučování č. 4711, kterým dávají se ustanovení ve příčině 

škol  mateřských a ústavů jim příbuzných 

– Ústavní zákon č 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 

– Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 

– Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod 

jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 

 – Zákon č. 33/1888 ř. z., o nemocenském pojišťování dělníkův 

– Zákon č. 62/1869 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování ve školách obecních 

– Zákon č. 91/1918 Sb. z. a n., o osmihodinové pracovní době 

– Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a 

stáří 

– Zákon č. 95/1948 Sb., zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) 

– Zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění 

– Zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 

– Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

– Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o 

přídavcích na děti z nemocenského pojištění 

– Zákon č. 93/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 67/1964 Sb., o některých změnách v nemocenském pojištění 

– Zákon č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku 

– Zákon č. 52/1987 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce 

– Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku 

– Zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

– Zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění dalších zákonů 

– Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

– Zákon č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Platné právní předpisy – Česká republika 

Ústavní zákony 

– Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

předpisů 

– Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

  

Zákony 

– Zákon č. 93/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

– Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

– Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 

– Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 

– Zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

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

– Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 198/2009 Sb., zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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– Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými 

opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 

– Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

– Zákon č. 366/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

– Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů 

– Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) 

– Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění 

pozdějších předpisů 

– Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

– Zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů 

  

Nařízení 

– Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

– Nařízení vlády č.  567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

– Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů 

– Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů 

– Nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro 

vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 

  

Vyhlášky 

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

– Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 

předpisů 

– Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů 
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– Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

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

devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání 

 

Zahraniční právní předpisy 

Německo 
– Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz-MuSchG) 

– Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz – 

BEEG)  

Slovensko 

– Zákon č.  311/2001, Z.z., zákonník práce 

 

Rozhodnutí soudů  

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora) 

– Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. listopadu 1990, ve věci C-177/88 

Elisabeth Johanna Pacifica Dekker proti Stichting Vormingscentrum voor Jong 

Volwassenen (VJV-Centrum) Plus 

– Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 1999, ve věci C-333/97 

Susanne Lewen proti Lotharu Dendovi 

– Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. listopadu 2010, ve věci C-232/09 

Augstakas tiesas Senats – Lotyšská republika proti Dita Danosa v. LKB Lizings SIA 

– Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2009, C-116/08 Christel Meerts proti 

Proost NV 

– Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. března 2014, ve věci C-595/12 

Loredana Napoli proti Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria 

– Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (velkého senátu) ze dne 18. března 2014, ve 

věci C-167/12 C. D. v. S. T.   

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu – Československo 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. října 1959, sp. zn. Cz 305/59 (Rc 23/1960) 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. listopadu1966, sp.zn. 7 Co 

378/66 (Rc 75/1967) 

– Rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 22. prosince 1966 sp. zn. 8 Co 730/66 

(Rc 74/1967) 

 

Rozhodnutí soudů – Česká republika 

Ústavní soud 

– Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994, sp. zn. Pl. ÚS 

13/94 

– Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. května 2011, sp. zn. III. ÚS 

3616/10 

 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojwgbpxexzsgnpwg2lw
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Nejvyšší soud 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2005, sp. zn. 21 Cdo 2095/2004 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006  

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 4411/2007 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2010, sp. zn. 21 Cdo 266/2009 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1288/2009 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2010, sp.zn. 21 Cdo 3533/2009 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. července 2011, sp. zn. 21 Cdo 1779/2010 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. července 2014, sp. zn. 21 Cdo 1821/2013 

– Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014 

 

Nejvyšší správní soud 

– Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2011, 3 sp. zn. Ads 11/2011 

– Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. září 2016, sp. zn. 7 Ads 90/2016 

 

Krajský soud 

– Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. ledna 1996, sp. zn. 13 Co 

413/95 
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Anotace 

Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce 

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení 

osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice 

právního postavení těchto osob na trhu práce v souvislosti se skloubením pracovního a 

rodinného života. Práce se detailně zabývá pracovními podmínkami těhotných 

zaměstnankyň, kojících matek a matek-zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu a 

osob pečujících o děti. Analyzuje právní úpravu jednotlivých institutů pracovního práva 

ve vztahu k osobám pečujícím o děti jako např. kratší pracovní doba. Práce se také 

věnuje využití atypických forem práce u osob pečujících o děti. Kromě rozboru platné 

legislativy práce rovněž analyzuje aktuální judikaturu, a to zejména ve vztahu k institutu 

kratší pracovní doby. Práce se rovněž zabývá souvislostmi vyplývajícími z jiných 

právních oborů zejména práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Zaznamenává 

nové trendy spočívající zejména v rozvoji institucionální péče o děti do tří let a 

zkracování rodičovské dovolené v důsledku změny právní úpravy rodičovského 

příspěvku. 
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Abstract 

Legal status of persons taking care of children in the labor 

market 
 

This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with 

respect to their participation in the labor market. The dissertation provides a 

comprehensive analysis of the legal status of these persons, focusing especially on the 

employees’ work-life balance. The dissertation deals in particular with the issues of 

working conditions of pregnant women, breastfeeding employees and employed 

mothers in the period of nine months after childbirth, and employees taking care of a 

child. The dissertation analyses the legal regulations of individual labor law institutes in 

relation to person taking care of children such as part-time work. The dissertation 

analyses atypical employment relationships resulting from the need to care of a child. In 

addition to providing an analysis of the current legislative framework, the dissertation 

also deals with contemporary case law, in particular the judicial decisions concerning 

part-time work. The dissertation describes overlaps with other areas of law, i.e. social 

security law and tax law, and identifies new trends such as the development of childcare 

services, in particular for children under three years of age, and process getting shorter 

parental leave resulting from changes in the legal conditions governing parental 

allowance.  
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Shrnutí 
 

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení 

osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice 

právního postavení osob pečujících o děti ve vztahu skloubení pracovního a rodinného 

života. Práce se detailně zabývá pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň, 

kojících matek a matek-zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu a osob pečujících 

o děti. Analyzuje právní úpravu jednotlivých institutů pracovního práva ve vztahu 

k osobám pečujícím o děti jako např. kratší pracovní doba. Práce se také věnuje využití 

atypických forem práce u osob pečujících o děti. Kromě rozboru platné legislativy práce 

rovněž analyzuje aktuální judikaturu, a to zejména ve vztahu k institutu kratší pracovní 

doby. Práce se rovněž zabývá souvislostmi s jinými právními obory především práva 

sociálního zabezpečení a daňovým právem. Zaznamenává nové trendy spočívající 

zejména v rozvoji institucionální péče o děti do tří let a zkracování rodičovské dovolené 

v důsledku změny právní úpravy rodičovského příspěvku. 

Právní úprava mateřské a rodičovské dovolené a hmotného zabezpečení po tuto 

dobu je v porovnání s jinými státy Evropské unie nadstandardní. Osoby pečující o děti 

mohou strávit delší dobu nerušeně výhradně se svými dětmi a rozvíjet rodinný život. 

Ačkoliv jsou osoby pečující o děti po delší dobu mimo trh práce, statistiky dokládají, že 

se na trh práce integrují. Nedostatky právní úpravy lze spatřovat zejména v nedostatečné 

právní úpravě kratší pracovní doby a jiných právních nástrojů, které by usnadnily 

skloubení pracovního a rodinného života. Z tohoto důvodu osoby pečující o děti často 

volí některé z atypických forem práce, např. na dohody o pracích mimo pracovní poměr 

nebo samostatnou výdělečnou činnost. Zcela nekoncepční je finanční podpora osob 

pečujících o děti. Je totiž možné pobírat rodičovský příspěvek (dávku státní sociální 

podpory, u které je základní podmínkou nároku celodenní a řádná osobní péče o dítě) a 

zároveň na totéž uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. 

Nehledě na skutečnost, že další podporu rodina získává ve formě naturální dávky, která 

může spočívat v dotaci na dětskou skupinu z Evropského sociálního fondu, které dítě 

navštěvuje. 
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Disertační práce je rozčleněna systematicky na úvod, osm kapitol a závěr. V první 

kapitole je pro lepší orientaci v problematice uveden přehled relevantních hlavních 

právních předpisů, které se ke zkoumané problematice vztahují. V druhé kapitole je 

zachycen historický vývoj právní úpravy osob pečujících o děti. Historická zkušenost 

v oblasti péče o děti ovlivňuje i současný specifický přístup k péči o děti v České 

republice. Kapitola třetí je věnována pojmu „péče o dítě“ z pohledu legislativy. V 

kapitole čtvrté jsou rozebrána právní specifika jednotlivých subjektů, které pečují o děti. 

Charakter subjektů je dán biologickými zvláštnostmi, rodinným zázemím či náročností 

péče o dítě. V kapitole páté je rozebírána česká platná právní úprava podle jednotlivých 

právních institutů s ohledem na konkrétní problémy, které mohou vznikat při stávající 

právní úpravě a její aplikaci. Kapitola šestá se věnuje atypickým formám práce, která 

významným způsobem ovlivňuje přístup osob pečujících o děti na trh práce. Kapitola 

sedmá se věnuje některým specifickým právním otázkám spojených s výdělečnou 

činností mimo pracovněprávní vztah. Kapitola osmá pojednává o důležitých aspektech, 

které přesahují obor pracovního práva, bez jejichž začlenění by nicméně tato práce 

nemohla být považována za komplexní pojednání o právním postavení osob pečujících 

o děti na trhu práce. Jedná se především o oblast finančního zabezpečení a daňového 

zvýhodnění osob pečujících o děti. Nová právní úprava předškolních zařízení má 

usnadnit návrat osob pečujících o děti do zaměstnání. Závěrečná kapitola shrnuje 

předchozí výklad, učiněná zjištění a uvádí doporučení de lege ferenda. 
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Summary 

This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with 

respect to their participation in the labor market. The dissertation provides a 

comprehensive analysis of the legal status of these persons, focusing especially on the 

employees’ work-life balance. The dissertation deals in particular with the issues of 

working conditions of pregnant women, breastfeeding employees and employed 

mothers in the period of nine months after childbirth, and employees taking care of a 

child. The dissertation analyses the legal regulations of individual labor law institutes in 

relation to person taking care of children such as part-time work. The dissertation 

analyses atypical employment relationships resulting from the need to care of a child. In 

addition to providing an analysis of the current legislative framework, the dissertation 

also deals with contemporary case law, in particular the judicial decisions concerning 

part-time work. The dissertation describes overlaps with other areas of law, i.e. social 

security law and tax law, and identifies new trends such as the development of childcare 

services, in particular for children under three years of age, and process getting shorter 

parental leave resulting from changes in the legal conditions governing parental 

allowance.  

Current Czech laws governing maternity leave, parental leave and material security 

offer above-standard benefits in comparison to other EU countries. Persons taking care 

of children can spend their longer time undisturbed exclusively with their children and 

pursue their family life. Although persons taking care of children have not been 

participating in the labor market for a long time, statistics provide evidence that they are 

integrated into the labor market. Legal regulations are deficient in particular in the area 

of part-time work and other legal instruments that could facilitate work-life balance. For 

this reason, persons taking care of children often work under atypical arrangements, 

such as self-employment or agreements to perform work outside an employment 

relationship. Financial support for persons taking care of children is not nonconceptual. 

It is possible to receive a parental allowance (a state social support benefit which creates 

conditions for persons to take full-time and proper care of their children), while at the 

same time claim a tax credit for the placement of a child in a pre-school childcare 
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facility, notwithstanding the fact that additional support is provided by the European 

Social Fund by means of subsidies for the childcare facility that the child attends. 

This dissertation consists of introduction, eight main chapters and conclusion. To 

enable a smooth orientation in the topic at hand, the first chapter lists the relevant 

sources of law. The second chapter contains the historical background of the legal 

regulations affecting persons taking care of children. The background and the historical 

experience with childcare and childcare services also influences the specific approach to 

childcare prevalent in the present time in time Czech Republic. The third chapter 

focuses on the concept of “childcare” from a legislative standpoint. The fourth chapter 

discusses the legal particularities of the different types of subjects – persons taking care 

of children. The position of a person is determined by biological traits, family 

backgrounds, and the difficulties of child care. The fifth chapter deals with applicable 

Czech legislation according to individual legal institutes, taking into account the 

specific problems that may arise under existing laws and their application. The sixth 

chapter deals with atypical forms of employment that significantly influence the access 

of persons taking care of children to labor. The seventh chapter deals with certain 

specific legal issues related to self-employment. The eight chapter deals with important 

aspects associated with labor law, which must be addressed for the purposes of a 

comprehensive analysis of the legal status of persons, who are taking care of children 

while also participating in the labor market. This includes especially the areas of social 

security and tax benefits extended to persons who are taking care of children. The new 

legal regulation of pre-school childcare services should aim to help persons taking care 

of children to return to work. The final chapter summarizes the topics discussed in the 

previous chapters and the findings made and offers de lege ferenda recommendations. 

±  
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Seznam zkratek 
 

Antidiskriminační zákon  Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a 

o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

BEEG Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit  

Inspektorát Oblastní inspektorát práce      

Listina  Listina základních práv a svobod, vyhlášená 

usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve 

znění pozdějších změn  

MOP      Mezinárodní organizace práce  

MuSchG  Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter 

(Mutterschutzgesetz) 

Nařízení č. 590/2006 Sb. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví 

okruh a rozsah jiných důležitých osobních 

překážek v práci 

Občanský zákoník  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

Obecný občanský zákoník  Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný 

zákoník občanský 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN     Organizace spojených národů 

Osoby pečující o dítě závislé Osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve 

na péči jiné osoby stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 

III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná 

závislost) v případě dětí 
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Průměrný čistý výdělek  Průměrný měsíční čistý výdělek, který byl u 

uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy 

používán pro pracovněprávní účely v jeho 

posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném 

období podle pracovněprávních předpisů nebo 

vyměřovací základ v rozhodném období 

přepočteného na 1 kalendářní měsíc  

Průměrná mzda v národním Průměrná mzda v národním hospodářství za první 

hospodářství  až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářního roku 

SEU     Smlouva o Evropské unii 

SFEU      Smlouva o fungování Evropské unie  

Směrnice 96/71/ES  Směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v 

rámci poskytování služeb 

Směrnice 97/81/ES  Směrnice Rady ES 97/81/ES, která se týká 

rámcové dohody o práci na částečný úvazek 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP 

a ETUC 

Směrnice 92/85/EHS  Směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 

porodu nebo kojících zaměstnankyň  

Směrnice 2000/78/ES  Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví 

obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 

povolání  

Směrnice 2006/54/ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí 

a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání  

Směrnice 2010/18/EU  Směrnice Rady 2010/18/EU, kterou se provádí 

revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené 

uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 

96/34/ES  

Starý zákoník práce  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů  
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Školský zákon  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů  

Úřad práce  Krajská pobočka Úřadu práce České republiky 

Ústava  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů  

Vyhláška o zakázaných pracích Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, 

a pracovištích  které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-

matkám do konce devátého měsíce po porodu, o 

pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za 

nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání  

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

pozdějších předpisů 

Zákon o daních z příjmů  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů   

Zákon o dětské skupině  Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 

o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon o důchodovém pojištění Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů  

Zákon o inspekci práce  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon o nemocenském pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon o obchodních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech  

Zákon o státní službě  Zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů  

Zákon o státní sociální podpoře  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů  

Zákon o Veřejném ochránci práv  Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, 

ve znění pozdějších předpisů  
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Zákon o veřejném zdravotním  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním  

pojištění pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon o zaměstnanosti  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů  

Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


