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Úvod 
 

Rodina a práce bývají u lidí na žebříčku životních hodnot na nejvyšších pozicích.1 Práce je 

pro mnohé nejen zdrojem finančního zajištění, ale rovněž prostředkem určité seberealizace, 

emancipace, nezávislosti či využití svého vzdělání. Pozice ženy na trhu práce však není 

jednoduchá, jelikož jsou to právě ženy, které často musí skloubit práci na plný úvazek s péčí o 

děti a o domácnost. Toto nerovnoměrné rozložení povinností v rodině společně s vysokými 

nároky v zaměstnání způsobuje výrazně nerovné postavení žen na trhu práce.  

Není tomu tak dávno, kdy ženy neměly zaručený přístup ke vzdělání, žena jakožto 

nadřízená v práci byl ojedinělý jev a porušování práva na rovné zacházení bylo tolerovanou 

součástí jejího života. V dnešní době je zákaz diskriminace z jakékoliv pohnutky obsažen v 

nespočtu mezinárodních smluv, rezolucí, úmluv, nařízení či směrnic Evropské unie i zákonů. 

Přesto se stále mnoho žen po celém světě dennodenně potýká s nerovným zacházením, ať už 

při procesu výběru nových zaměstnanců, při odměňování za práci stejné hodnoty či při 

samotném zacházení na pracovišti. Téma postavení žen na trhu práce je tedy stále aktuální a 

dle mého názoru je důležité, aby se o něm mluvilo co nejvíce. Téma jsem si vybrala rovněž 

z toho důvodu, že jednoho dne budu pravděpodobně také muset sladit rodinný a pracovní život, 

a proto jsem právní úpravu chtěla prozkoumat do hloubky.  

Společenská úloha ženy jakožto matky ve velké míře ovlivňuje její postavení 

v pracovněprávních vztazích.  Z důvodu ochrany zdraví matky i dítěte jsou v právním řádu 

zavedena mnohá opatření, která reflektují specifické potřeby zaměstnankyň v době těhotenství 

a v době, kdy pečují o malé děti. A právě zmapováním těchto zvláštních pracovních podmínek 

v českém právním řádu, společně s přiblížením judikatury v této oblasti, se budu z velké části 

v této diplomové práci zabývat. Vzhledem k rozsahu tématu a odlišných úprav v ostatních 

zemích se v této práci věnuji čistě právní úpravě postavení žen v České republice. Mým cílem 

je nejen shrnout aktuální právní úpravu, ale rovněž zhodnotit, zda je ochrana mateřství v českém 

pracovním právu optimální, vhodně zvolená rovněž v souladu s potřebami zaměstnavatelů, a 

zda by nebylo možné ji zefektivnit a dopomoci tak ženám ke snadnějšímu skloubení rodinného 

a pracovního života.   

                                                 
1 Dle Průzkumu veřejného mínění o postavení žen na trhu práce Sociologického ústavu AV ČR, který byl proveden 

jako zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2003, považuje 97 % lidí rodinu za velmi nebo spíše 

důležitou a práce je velmi nebo spíše důležitá pro 86 % mužů a 84 % žen.  
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V úvodní kapitole této diplomové práce se věnuji vývoji postavení žen na pracovním trhu 

a ve společnosti celkově. Mám za to, že pochopení historického vývoje přináší komplexní 

pohled na problematiku ženské práce, a z tohoto důvodu jsem tuto kapitolu do své práce 

zařadila. Historický přehled jsem rozdělila do tří podkapitol. V první podkapitole se věnuji 19. 

století, jelikož v této době se práce žen a možnost jejich vzdělávání začíná rozvíjet. Druhá 

podkapitola se poté věnuje postavení žen na trhu práce ve 20. století, které kvůli dvěma 

světovým válkám přineslo velké změny. Poslední podkapitolu poté věnuji období po roce 1989, 

kdy se postavení žen znovu měnilo, a to nejen z důvodu zavedení tržního hospodářství.   

Druhá a třetí kapitola je zaměřená na zákaz diskriminace a zásadu rovného zacházení. 

Hovoříme-li o postavení žen na trhu práce, jsou tyto dvě zásady základními východisky a 

považuji za nezbytné je do své práce zahrnout. Zatímco druhá kapitola slouží k přiblížení a 

vysvětlení těchto pojmů, ve třetí kapitole se věnuji jejich zakotvení na úrovni práva 

mezinárodního, evropského a národního.  

Ve čtvrté kapitole se nejprve krátce věnuji analýze zaměstnanosti žen v České republice a 

poté vymezuji pojem zvláštních pracovních podmínek žen, kdy se snažím přiblížit veškerá 

opatření zavedená k zajištění ochrany těhotenství a mateřství a další specifika 

pracovněprávního vztahu takto chráněných zaměstnankyň. Kapitola zvláštních pracovních 

podmínek žen je rozčleněna do devíti podkapitol, které jsou řazeny tak, jak s nimi ženy 

přicházejí do styku, tedy nejdříve se věnuji speciální úpravě pro těhotné, poté pro kojící a ženy 

krátce po porodu a nakonec pro ženy pečující o starší děti.  

Za účelem komplexního zhodnocení postavení žen na trhu práce jsem do své diplomové 

práce rovněž zařadila kapitolu, ve které se věnuji hmotnému zabezpečení žen v období, kdy pro 

vysoký stupeň těhotenství či kvůli péči o dítě nemohou docházet do zaměstnání. Tyto ženy jsou 

jednak velice ohrožené nezaměstnaností, ale rovněž se z důvodu značného snížení příjmů při 

čerpání dávek stávají závislými na svých partnerech. V této kapitole se tedy rovněž věnuji 

možnosti přivýdělku žen čerpajících mateřskou a rodičovskou dovolenou a pobírajících 

peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.  
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1. Historický vývoj postavení žen ve společnosti a na pracovním 

trhu 
 

1.1 Postavení žen v 19. století 
 

„Manželka (…) 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.“2 Z tohoto znění § 92 Obecného zákoníku občanského z roku 

1811 vyplývá, že hlavní rolí žen v období 19. století byla role manželky a paní domu, která 

byla plně podřízena svému muži. Práce žen se řídila potřebami rodiny a domácnosti. Ženy 

rovněž mohly vykonávat produktivní práci v rodinných hospodářstvích a firmách, za tuto 

práci však nedostávaly žádnou odměnu. Pro tento koncept byl dokonce v 70. letech 20. 

století zaveden název „práce z lásky.“3    

V průběhu 19. století se však začalo postavení žen postupně měnit. Přestože z počátku 

převažovaly spíše negativní postoje a lidé zastávali patriarchální typ rodiny a tradiční 

rozvržení povinností, od 60. let 19. století se postupně začíná formulovat obraz ženy 

zaměstnané mimo rodinu.  Důvodem je převážně industrializace, kdy vyvstává potřeba 

dalšího příjmu, aby si rodina udržela svůj rodinný standard, ale rovněž finanční zajištění 

neprovdaných žen. Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastěji si hledaly práci ženy z nižších 

vrstev a rovněž neprovdané ženy či vdovy.  

 Ženy převážně vykonávaly nekvalifikované a často pouze sezonní či nepravidelné 

práce, za které náležel nízký plat. Přesto na přelomu 19. a 20. století v Rakousku-Uhersku 

tvořily ženy až polovinu pracovní síly v zemědělství, necelou třetinu v obchodu a dopravě 

a čtvrtinu v průmyslu.4 Právě v 19. století začala vznikat tzv. ženská povolání, ke kterým 

patří zejména učitelství5, ošetřovatelství či práce na úřadech, přičemž tento jejich status 

přetrval dodnes. Ženy měly také možnost práce z domova, a to zejména v oborech jako je 

textilnictví či výroba bižuterie nebo hraček. 

                                                 
2 § 92 zákona č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský. [online]. [Citováno dne 3. 4. 2018]. Dostupné 

na <https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna> 
3 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše; MUSILOVÁ, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské 

práci. České Budějovice: Bohumír Němec, nakladatelství a vydavatelství VEDUTA, 2017, s. 7,8. ISBN 978-80-

88030-21-8 
4 Tamtéž, s. 31 
5 Do roku 1869 mohly být ženy pouze soukromými učitelkami. Po tomto roce mohly vyučovat v dívčích školách 

a v nižších třídách smíšených a chlapeckých škol. Srov. BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. 

Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha: Nakladatelství Libri, 2005, s. 32. ISBN 80-7277-

241-4 
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 Majitelé továren považovali ženské pracovnice za levnou, ale zároveň pečlivou a 

poslušnou, pracovní sílu.  Na druhou stranu se ale jednalo o pracovní sílu velice nestabilní. 

U žen totiž hrozilo, že po sňatku odejdou ze zaměstnání, nebo minimálně nebudou 

práceschopné po dobu těhotenství a dobu po narození dítěte. Na tomto příkladu můžeme 

vidět, že problémy zaměstnavatelů se zaměstnáváním žen jsou tak staré, jako samotná 

ženská práce.  

Od 70. let 19. začínají vznikat odborné školy pro dívky, které jim umožňovaly 

vykonávat i kvalifikovanější práce. K odborným dívčím školám se řadily školy 

hospodyňské a obchodní a průmyslové. Zakládání těchto škol vedlo ke zvýšení počtu žen 

pracujících v kancelářích. V roce 1890 bylo rovněž založeno první dívčí gymnázium 

Minerva, které je do té doby považováno za vrchol dívčího vzdělávání.6 Od roku 1897 

mohly dívky studovat na filozofických fakultách státních univerzit a od roku 1900 na 

lékařských fakultách.7 Nicméně i vysokoškolsky vzdělané ženy stále dosahovaly nižšího 

výdělku než muži a jen obtížně se dostávaly na vedoucí pozice.  

I přes zvyšování možností studia většina žen na konci 19. století pracovala 

v nekvalifikovaných zaměstnáních, a to na těch nejpodřízenějších pozicích. Jedno 

z nejhorších postavení měly ženy pracující v domácnostech zaměstnavatele, například jako 

služky. Na tyto se vztahovaly tzv. čelední řády, které vycházely z tradičních představ o 

kárné pravomoci pána nad čeledínem a zároveň obsahovaly řadu znevýhodňujících 

opatření, ať už ohledně nároků na mzdu či na volný čas a odpočinek.8  

 

1.2 Postavení žen ve 20. století 
 

20. století se neslo převážně ve znamení válek. První i druhá světová válka poznamenala 

téměř každý aspekt lidského života, postavení žen na trhu práce nevyjímaje. Z důvodu 

nedostatku mužských pracovníků musely ženy začít vykonávat práce, které byly do té doby 

považovány striktně za mužské, například práce v těžkém průmyslu. Dle údajů z třineckých 

železáren zde v roce 1913 pracovalo 30 žen, o čtyři roky později už to bylo 900 žen.9  

                                                 
6 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. 

Praha: Nakladatelství Libri, 2005, s. 34. ISBN 80-7277-241-4 
7 MALÍNSKÁ, Jana. Česká žena 1860-1914. In: Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji 

lidské společnosti). Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 47 – 52. ISBN 978-80-7419-009-4 
8 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 286. ISBN 978-80-87212-39-4 
9 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše; MUSILOVÁ, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské 

práci. České Budějovice: Bohumír Němec, nakladatelství a vydavatelství VEDUTA, 2017, s. 51. ISBN 978-80-

88030-21-8 
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Práce žen v období války bylo v tiskovinách častým tématem. Vyjadřovala se k němu 

například také Olga Stránská, propagátorka ženského hnutí, v časopise Naše doba.  

Na počátku první světové války k tomuto tématu uvedla: „ženám zůstaly všechny úkoly 

jejich i mužů a přibyly úkoly nové, které jen válka s sebou přináší. Ženy nadále musí vyplniti 

své místo v rodině i v domácnosti, zůstaly matkami i hospodyněmi, k tomu přistoupil úkol, 

dle možnosti zastoupit muže v jeho povolání, udržet národohospodářský život v proudu a 

uhájit existenci své rodiny.“10 Přestože nahrazení mužských pracovníků bylo pro zachování 

funkční infrastruktury nezbytné, takto pracující ženy se často stávaly terčem posměchu a 

urážek. Důvodem byla přetrvávající představa, že žena je odpovědná za potomstvo a 

hlavním jejím údělem je mateřství. 

 Po skončení první světové války a po vzniku Československa se postavení žen začíná 

zdánlivě zlepšovat. Ve Washingtonské deklaraci z roku 1918 bylo uvedeno, že „ženy budou 

postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům“, získaly pasivní i aktivní volební 

právo a Ústava z roku 1920 zakotvovala rovnost všech bez ohledu na původ či státní 

příslušnost a neuznávala výsady pohlaví, rodu a povolání.11 Ve společnosti však stále 

přetrvávalo tradiční uspořádání vztahů mezi muži a ženami.  

Na rozdíl od počátků začlenění žen na pracovní trh nebyla ve 20. století kritizována 

ženská práce obecně, ale do popředí se dostává kritika pracujících matek, a to i přes to, že 

mnohé rodiny k uživení rodiny potřebovaly dva příjmy. Aktuální se tedy stávala otázka 

sladění pracovních a rodinných povinností a také problematika dvojího zatížení těch žen, 

které si nemohly z finančních důvodů dovolit služebnictvo. Tento problém se dotýkal stále 

většího počtu žen také v návaznosti na zrušení povinnosti celibátu učitelek v roce 1919.12  

Vrcholu dosáhla kritika práce vdaných žen v období hospodářské krize na počátku 30. 

let 20. století, kdy příjem ženy, jakožto druhý příjem v rodině, byl označovaný za 

„nemorální“ v době, kdy živitelé rodin nemohou najít práci. Kritici ženské práce viděli 

ideální řešení v „dobrovolném uvolnění pracovních míst provdanými ženami a jejich 

přenechání nezaměstnaným mužům.“13 Zpochybňování práva vdaných žen na práci vyústilo 

vládním nařízením č. 379 Sb., o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě 

                                                 
10 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše; MUSILOVÁ, Dana. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a 

polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 161. ISBN 978-80-87782-34-7 
11 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepracované vydání. Praha: 

Leges, 2010, s. 286. ISBN 978-80-87212-39-4 
12 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše; MUSILOVÁ, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O 

ženské práci. České Budějovice: Bohumír Němec, nakladatelství a vydavatelství VEDUTA, 2017, s. 64. ISBN 

978-80-88030-21-8 
13 Tamtéž, s. 73 
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ze dne 21. 12. 1938. Toto nařízení umožňovalo propustit všechny zaměstnankyně ve veřejné 

správě, které nebyly existenčně závislé na vlastním příjmu.  

S rostoucím počtem ekonomicky aktivních žen vzrůstala potřeba jejich pracovně právní 

a sociální ochrany. Tento účel plnil například zákon č. 91/1918 Sb., o osmihodinové 

pracovní době, který v § 9 stanovil, že „k noční práci mohou se bráti pouze zaměstnanci 

mužského pohlaví, straší 16 let. Ženy nesmějí se při práci noční zaměstnávati“ a rovněž 

zakazoval práci žen v podzemí. Zákon o osmihodinové pracovní době také velice zlepšoval 

postavení služebných v domácnostech, kterým zaručoval „ve 24 hodinách odpočinek 12 

hodin, z něhož aspoň 8 hodin musí připadnouti na nepřetržitý klid v noci a aspoň půl hodiny 

na odpočinek v době polední.“ Ochrana těhotných žen a žen do šestého týdne po porodu 

pak byla provedena zákonem č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, 

invalidity a stáří. Dle tohoto zákona měly pojištěnky mimo jiné nárok na bezplatnou pomoc 

porodní asistentky a lékařskou pomoc při porodu a na podporu v šestinedělí ve výši 

nemocenského po dobu šesti týdnů před porodem a šesti týdnů po porodu. Pokud pojištěnka 

své dítě kojila, náležel jí příspěvek za kojení ve výší polovičního nemocenského až do 

uplynutí dvanácti týdnů po porodu.  

Další zvrat v zaměstnávání žen nastal po začátku druhé světové války. V Protektorátu 

Čechy a Morava byl postupně od roku 1939 zaváděn režim nucených prací, který v roce 

1943 vyústil v zavedení pracovní povinnosti i pro všechny ženy ve věku 17 až 45 let, včetně 

vdaných a s dětmi staršími 14 let. Tyto ženy vykonávaly převážně těžké práce ve válečném 

průmyslu a v zemědělství.14  

Po skončení války nastal ve veřejném mínění obrat. Již nikdo netlačil na ženy, aby 

zůstaly v domácnostech, naopak rychlá obnova země zničené válkou vyžadovala nasazení 

všeho obyvatelstva a terčem kritiky se naopak stávaly ty ženy, které si nemohly či nechtěly 

hledat placenou práci.  

Období po únoru 1948 se neslo ve znamení propagandy socialistické ideologie. 

Zaměstnanost žen vzrůstala, a to nejen kvůli pracovní povinnosti a centrálnímu plánování, 

ale rovněž kvůli měnové reformě v roce 1953, kdy většina domácností již nemohla vyžít 

jen s jedním příjmem.15 Ženy byly k nástupu do práce „motivovány“ agitací, která 

využívala strachu před dalším válečným konfliktem v období studené války. Příkladem je 

                                                 
14 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše; MUSILOVÁ, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O 

ženské práci. České Budějovice: Bohumír Němec, nakladatelství a vydavatelství VEDUTA, 2017, s. 75. ISBN 

978-80-88030-21-8 
15 Tamtéž  
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článek v Rudém právu s názvem „Ženy do předních řad budovatelů socialismu“ z roku 

1950, který uváděl, že „je v zájmu boje za mír proti imperialistickým podněcovatelům války, 

aby co nejvíce žen se uvědoměle a aktivně účastnilo tvoření naší šťastné, socialistické 

budoucnosti.“16  

V socialistické společnosti existovala žena v tzv. trojjediné roli pracovnice, uvědomělé 

občanky a matky. Agitace se zaměřovala především na vlákání co největšího počtu žen do 

výroby a vytvářela obraz uvědomělých, pilných pracovnic podílejících se na budování nové 

společnosti. Ženy v pozicích svářeček, jeřábnic či zednic v tomto období již nebyly ničím 

výjimečným.17  

V 60. letech 20. století došlo ke kodifikaci pracovního práva a byl přijat zákoník práce 

č. 65/1965 Sb. V základních zásadách v čl. VII zákoník stanovil, že „ženy mají právo na 

stejné postavení v práci jako muži. Ženám se zajišťují pracovní podmínky umožňující jim 

účast na práci nejen s ohledem na jejich fyziologické předpoklady, ale zejména také s 

ohledem na jejich společenskou funkci v mateřství, při výchově dětí a péče o ně.“ Zákoník 

práce dále upravoval povinnost převést na jinou práci těhotnou zaměstnankyni nebo matku 

dítěte mladšího než devět měsíců vykonávající zakázanou práci, povinnost budovat, 

udržovat a zlepšovat hygienická a sociální zařízení pro ženy či povinnost umožnit přestávky 

ke kojení. Zákoník práce č. 65/1965 Sb., také obsahoval právo na mateřskou dovolenou 

v délce 22 týdnů, zákaz rozvázání pracovního poměru s těhotnou, se ženou, která trvale 

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

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

pracovní cesty mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště. Ochrana žen se ve starém 

zákoníku práce nevztahovala pouze na těhotné, kojící a matky do devátého měsíce po 

porodu, jako je tomu dnes, nýbrž existovaly seznamy prací a pracovišť zakázaných všem 

ženám. Všem ženám byla obecně zakázána práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení 

tunelů a štol a práce v noci. O těchto zákazech se podrobněji zmiňuji níže.  

 

1.3  Postavení žen po roce 1989 
 

Nejtypičtějším rysem pracovního zákonodárství po roce 1989 je umožnění 

zaměstnávání osob v rámci soukromého podnikání. Díky zavedení demokracie a tržního 

                                                 
16. Rudé právo 30-31. Ženy do předních řad budovatelů socialismu. 25. 3. 1950, s. 1 
17 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ, Libuše; MUSILOVÁ, Dana. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a 

polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 28. ISBN 978-80-87782-34-7 
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hospodářství mají ženy téměř poprvé v historii možnost výběru, zda chtějí pracovat, či 

nikoliv bez hrozby morálního odsouzení ze strany společnosti. 

Významnou novelou zákoníku práce byla novela provedená zákonem č. 155/2000 Sb., 

jejímž účelem byla harmonizace s právem ES. Touto novelou byl do zákoníku práce 

zaveden zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci.18 

V květnu 2006 byl přijat nový zákoník práce publikovaný pod číslem 262/2006 Sb. Na 

rozdíl od starého zákoníku je právní úprava obsažená v novém zákoníku flexibilnější a 

neobsahuje tolik kogentních ustanovení, umožňuje tedy větší smluvní volnost účastníků 

pracovněprávních vztahů.  

Problematice platné právní úpravy a s ní spojenému postavení žen na trhu práce se budu 

věnovat podrobněji ve zbytku této práce.  

  

                                                 
18 BĚLINA, Miroslav; PICHRT Jan a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2017, 7. vydání, s. 27. ISBN 978-

80-7400-667-8 
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2. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace 
 

S postavením žen na pracovním trhu jistě souvisí otázka rovnosti a zákazu diskriminace. 

V následujících podkapitolách se pokusím vymezit pojmy diskriminace, zásada rovného 

zacházení a rovněž pojem genderové rovnosti.  

 

2.1 K pojmu diskriminace 
 

Přesnou a obecně uznávanou definici pojmu diskriminace je těžké formulovat, jelikož obsah 

a vnímání tohoto pojmu se neustále vyvíjí.  Etymologicky výraz diskriminace vychází 

z latinského slova discriminare, který můžeme přeložit jako rozlišovat či rozdělovat.19 Až 

postupem času došlo k negativnímu vnímání významu slova a jeho spojení s porušováním 

lidských práv. Pojmem diskriminace tedy dnes není myšleno jakékoliv rozlišování, nýbrž 

rozlišování, které má negativní dopad na jednotlivce či skupinu jednotlivců a nesplňuje 

požadavek racionality a proporcionality.20  

Z mé zkušenosti si většina lidí pojem diskriminace spojuje převážně s problémy s 

národnostními menšinami, ale diskriminačních důvodů existuje hned několik. Kritérium rasy, 

či etnického původu bylo sice společně s kritériem pohlaví a náboženství zavedeno jako první, 

nicméně kritéria jako jazyk, politické a jiné smýšlení, sociální původ a majetek již dnes také 

tvoří jeden ze základních pilířů antidiskriminačních legislativ. Mezi časově nejmladší kritéria 

se řadí například kritérium zdravotního stavu, sexuální orientace či věku, neznamená to však, 

že by byla o něco méně chráněná.21 

Diskriminace je v odborné literatuře dělena na několik druhů. Nejzákladnějším dělením je 

rozlišování diskriminace negativní a pozitivní. Některé prameny za druh diskriminace rovněž 

považují obtěžování a sexuální obtěžování. 

 

2.1.1 Negativní diskriminace 

 

Negativní diskriminací se rozumí zacházení s jednotlivcem či skupinou osob ve srovnatelné 

situaci méně výhodným způsobem, než by bylo zacházeno s jednotlivci či skupinami jinými, a 

to z neospravedlnitelných důvodů či na základě některého z diskriminačních důvodů, kdy tímto 

                                                 
19 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 48, 

ISBN 978-80-7380-277-6 
20 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 

2007, s. 37, 41, ISBN 978-80-7179-584-1 
21 Tamtéž, str. 74 
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jednáním dochází ke znevýhodňování těchto osob. O negativní diskriminaci se bude jednat, 

pokud takovéto chování není objektivně zdůvodněno nebo je nepřiměřené.22  

Negativní diskriminaci můžeme dále dělit na diskriminaci přímou a diskriminaci nepřímou. 

Přímou diskriminací rozumíme jednání, při němž se s jednou osobou zachází méně příznivě, 

než by se zacházelo s jinou ve srovnatelné situaci, a to na základě některého z diskriminačních 

důvodů. K negativní přímé diskriminaci dochází například v situaci, kdy zaměstnavatel 

nepřijme na volnou pracovní pozici ženu, ačkoliv má potřebnou kvalifikaci, a zdůvodní to tím, 

že ženy na danou pozici nepřijímá. Na druhé straně za nepřímou diskriminaci je považována 

právní úprava, ustanovení, kritérium, či opatření, které se na první pohled jeví jako neutrální a 

diskriminaci vyvolává až při své aplikaci.23 Odborná literatura jako příklad nepřímé 

diskriminace často uvádí pracovní poměr na částečný úvazek, kdy v řadě členských zemí 

Evropské unie na částečný úvazek pracuje více žen než mužů, a zároveň ochrana pracovního 

poměru na částečný úvazek nepožívá takové míry, jako pracovní poměr na plný úvazek. 

Evropský soudní dvůr se k tomuto problému vyjádřil v rozsudku ze dne 13. 5. 1986 sp. zn.: 

170/84 ve věci Bilka Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz tak, že „právní úprava je sice 

pojata jako neutrální, ale ve skutečnosti poškozuje procentuálně více žen než mužů“24 O 

nepřímou diskriminaci ale nepůjde, pokud je rozlišování odůvodněno oprávněným účelem 

(např. se jedná o nezbytnou podmínku pro výkon určitého povolání) a k dosažení tohoto účelu 

jsou použity přiměřené a nezbytné prostředky.  

 

2.1.2 Pozitivní diskriminace 

 

Pozitivní diskriminace, stejně jako ta negativní, spočívá v rozdílném zacházení s osobou či 

skupinami osob ve srovnatelné situaci, ovšem s tím rozdílem, že u pozitivní diskriminace 

nedochází ke znevýhodňování těchto osob. Naopak prostřednictvím tzv. pozitivních opatření 

dochází k úmyslnému zvýhodňování určité skupiny osob za účelem odstranění neopodstatněné 

nerovnosti.  V praxi se jedná o mimořádná a dočasná opatření a jako příklad lze uvést v poslední 

době hodně diskutované ženské kvóty.  

Tenkou hranici mezi pozitivním opatřením a diskriminací druhé strany si lze ukázat na 

rozhodnutí Evropského soudního dvora č. C-450/93, E. Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, 

                                                 
22 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 49, 

ISBN 978-80-7380-277-6 
23 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 

2007, s. 52, ISBN 978-80-7179-584-1 
24 Srov. ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 

s. 51, ISBN 978-80-7380-277-6 
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kterým bylo dovozeno, že ačkoliv vnitrostátní opatření sleduje legitimní cíl spočívající 

v odstranění nerovného zastoupení žen a mužů na pracovišti, není možné odůvodnit 

bezpodmínečnou a absolutní přednost žen.  

 

2.2 Zásada rovného zacházení 
 

Co se zásady rovného zacházení týče, tato bývá popisována jako pozitivní vyjádření zákazu 

diskriminace a v praxi bývá realizována jakožto zákaz přímé i nepřímé diskriminace.25                   

V pracovněprávních vztazích je tento zákaz především adresován zaměstnavateli, jehož 

povinností je zajistit nejen rovná práva všem uchazečům o zaměstnání, ale také zaměstnancům 

při výkonu práce a při stanovení pracovních podmínek. Tato povinnost zaměstnavatele se 

samozřejmě vztahuje na zaměstnance ve stejném či podobném postavení. Za nerovné zacházení 

se nepovažuje pouze rozlišování stanovené právním předpisem, časté je například 

zvýhodňování osob se zdravotním postižením.26 

Na tomto místě je nutno připomenout, že zvláštní pracovní podmínky stanovené zákoníkem 

práce pro těhotné, kojící a zaměstnankyně pečující o děti nejsou porušením zásady rovnosti, 

jelikož zásada rovného zacházení neznamená rovně zacházet s nerovným.27 Tyto zvláštní 

podmínky jsou naopak nástrojem zajištění stejného postavení z důvodu snížení 

konkurenceschopnosti těchto žen. Zákoník práce toto reflektuje v § 16 odst. 4 věta druhá, která 

stanoví, že „za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno 

předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině 

vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.“ 

Přestože je dnes právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace samozřejmou součástí 

českého právního řádu, ideálního stavu stále nebylo dosaženo. To dokazují například výzkumy 

Českého statistického úřadu, kdy z publikace Zaostřeno na ženy a muže 2017, která vznikla ve 

spolupráci Českého statistického úřadu s Úřadem vlády, Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, vyplývá, že za rok 2016 byla 

průměrná hrubá měsíční mzda mužů 32 134 Kč, kdežto hrubá měsíční mzda žen dosahovala 

                                                 
25 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 47, 

ISBN 978-80-7380-277-6 
26 ŠTEFKO, Martin; VYSOKAJOVÁ, Margerita. Personální vademecum. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2016, str. 18, ISBN 978-80-87975-45-9 
27 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 

48, ISBN 978-80-7380-277-6 
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jen 25 283 Kč.28  Tato čísla jsou o to více alarmující, uvážíme-li skutečnost, že od roku 2010 je 

stabilně více vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných žen, než mužů.29 Tabulku znázorňující 

vývoj průměrných mezd žen a mužů naleznete v přílohách na straně 70 a graf znázorňující 

vývoj podílů vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců na straně 71. 

 

2.3 Genderová rovnost 
 

S tématem této práce rovněž souvisí další pojem, a tím je genderová rovnost. Náš právní 

řád sice tento termín nepoužívá, nicméně v poslední době se s jeho používáním můžeme setkat 

čím dál častěji. Výraz gender, ač je do češtiny někdy překládán jako sociální pohlaví, musíme 

striktně odlišovat od pojmu pohlaví, který je chápan výhradně ve smyslu biologickém. Gender 

na druhou stranu označuje kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužům a ženám a 

odkazuje na sociální rozdíly mezi nimi. Pojem gender tedy nezahrnuje biologicky podmíněné 

rozdíly mezi muži a ženami, nýbrž jde o dočasný vývojový stupeň sociálních vztahů, který se 

postupem času může měnit.30  

Cílem genderové politiky není dosažení naprosté a slepé rovnosti (dá se říci stejnosti), kdy 

se předlohou životního stylu ženy stává životní styl mužů. Takové rovnosti ani nemůže být 

dosaženo, a to nejen vzhledem ke schopnosti žen odnosit a porodit dítě. Cílem jsou vyrovnané 

a spravedlivé možnosti žen a mužů, a to jak ve veřejném, tak v soukromém životě, podpora 

plné účasti mužů i žen na společenském dění, boj proti narušování svobody a důstojnosti žen 

(zejména boj proti násilí na ženách) a v neposlední řadě zajištění rovného přístupu ke vzdělání 

a k práci.31  

Příkladem genderové nerovnosti a genderových stereotypů může být rozdělení pracovního 

trhu na různé typy zaměstnání, ve kterých dochází ke koncentraci žen nebo mužů. Tento 

fenomén se nazývá horizontální segregace trhu práce. Jde například o zaměstnání, která jsou 

spojována s péčí o jiné (zdravotní sestry) či o pozice s malou či žádnou odpovědností 

(sekretářky, uklízečky). Na druhou stranu na pozicích politiků a manažerů se spíše koncentrují 

muži. Muži se rovněž častěji objevují na vedoucích pozicích, zatímco ženy více pracují na 

pozici podřízené či asistenční. V tomto případě hovoříme o vertikální segregaci trhu práce. Toto 

                                                 
28 Český statistický úřad, Zaostřeno na ženy a muže 2017 [online], s. 172. [Citováno dne 3. 3. 2018]. Dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
29 Český statistický úřad, Ženy a muži v datech 2017 [online], s. 31. [Citováno dne 3. 3. 2018]. Dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zeny a-muzi-v-datech-2017> 
30 Český statistický úřad. Gender: GENDEROVÉ STATISTIKY-úvod [online]. [Citováno dne 3. 3. 2018]. Dostupné 

na <https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy > 
31 Srov. ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 

kap. 2.5.1 Genderová rovnost, ISBN 978-80-7380-277-6 

https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy
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rozdělení má samozřejmě také vliv na finanční ohodnocení, jelikož „mužské“ práce jsou 

všeobecně považovány za prestižnější a tedy lépe placené.  
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3. Právní úprava zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace  
 

Zatímco v předchozí kapitole jsem si dala za cíl přiblížit a definovat pojmy diskriminace a 

zásada rovného zacházení, v této kapitole se zaměřím na jejich zakotvení v mezinárodním, 

unijním a národním právu se zaměřením na dopad na postavení žen v pracovněprávních 

vztazích. 

 

3.1 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v mezinárodním právu 
 

Lidská práva, jakožto práva základní a člověku přirozená, se do popředí zájmu začínají 

dostávat teprve po skončení 2. světové války, kdy mezinárodní organizace ve snaze zamezit 

dalším humanitárním katastrofám zvyšují svoji aktivitu, a mnohé další organizace na ochranu 

lidských práv vznikají. Česká republika, nejen že je členem celé řady takovýchto mezinárodních 

organizací, ale ještě jako část Československa stála u zrodu několika z nich. Jedná se například 

o Mezinárodní organizaci práce či OSN (do jednání o vzniku se zapojila prostřednictvím 

exilových představitelů). V následujících podkapitolách se pokusím přiblížit aktivitu 

vybraných organizací v oblasti boje proti diskriminaci.  

 

3.1.1 Organizace spojených národů 

 

Organizace spojených národů (dále také OSN) je jednou z nejdůležitějších a největších 

politických mezivládních organizací zabývajících se lidskými právy. Oficiálně vznikla dne 24. 

10. 1945 poté, co byla zakládací listina, Charta OSN, ratifikována Čínou, Francií, Sovětským 

svazem, USA, Velkou Británií a většinou dalších signatářských zemí.32 Dnes organizace čítá 

193 členských států a mezi její hlavní cíle patří udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, 

rozvoj spolupráce při řešení mezinárodních problémů a podpora lidských práv.  

Už v Chartě OSN jsou v preambuli zmíněná rovná práva žen a mužů a v čl. 1 odst. 3 

pak jako jeden ze svých cílů organizace stanoví „uskutečňování mezinárodní součinnosti 

řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo 

humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro 

všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství.“ Podobný závazek je rovněž 

uveden v čl. 55 písm. c), kterým se organizace zavazuje k podpoře „obecné úcty k lidským 

                                                 
32 Oficiální stránky Organizace spojených národů. Historie [online]. [Citováno dne 3. 3. 2018]. Dostupné na 

<http://www.osn.cz/osn/historie/> 
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právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství 

a jejich zachovávání.“ 

 V dalším důležitém dokumentu přijatém na půdě OSN, ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv OSN, z roku 1948 si můžeme povšimnout výrazného rozšíření výčtu diskriminačních 

důvodů. V souvislosti se zákazem jakéhokoliv rozlišování deklarace výslovně zmiňuje jako 

diskriminační důvody rasu, barvu, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, majetek, rod nebo jiné postavení. Deklarace také v několika 

ustanoveních upravuje právo na práci, právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, 

právo na spravedlivou odměnu a v čl. 25 výslovně zmiňuje mateřství jakožto důvod zvýšené 

péče a pomoci.   

 Všeobecná deklarace lidských práv, přestože není právně závazná, se díky své morálně-

politické úloze stala základem pro ústavy mnoha států a dalších mezinárodních smluv o 

lidských právech, a ustanovení v ní obsažená jsou dnes považována za obyčejová pravidla.  

 Právě kvůli právní nezávaznosti Všeobecné deklarace lidských práv usilovala OSN o 

přijetí mezinárodní smlouvy, která by stanovila všeobecný standard lidských práv, přičemž 

tento standard se měl stát součástí vnitřního zákonodárství členských států.  Dne 16. 12. 1966 

byly Valným shromážděním OSN přijaty dva pakty, které jsou dnes považovány za 

nejvýznamnější nástroje ochrany lidských práv, a to Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.33  

Již z názvu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

vyplývá, že zakotvuje mnohá sociální práva, ze kterých můžeme jmenovat například právo na 

práci a na spravedlivou odměnu či právo na vzdělání a na zakládání odborových institucí. 

Důležitý je čl. 3, který zdůrazňuje rovná práva mužů a žen. Stejná práva mužů a žen na přístup 

k právům zaručených v Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech zaručuje 

rovněž Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.  

Zásadou rovnosti a zákazem diskriminace se zabývá mnoho dalších úmluv přijatých na 

půdě OSN, jako jedny z nejdůležitějších můžeme jmenovat Úmluvu o odstranění všech forem 

rasové diskriminace, Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o politických právech žen, Úmluvu o 

právech osob se zdravotním postižením a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen. 

Právě poslední jmenovaná úmluva z roku 1979, je pro téma této práce velice důležitá, protože 

tato je považována za „vyvrcholení dosavadního vývoje mezinárodněprávní regulace procesu 

                                                 
33 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 66, 

ISBN 978-80-7380-277-6 
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emancipace a zrovnoprávnění žen“34 a jedná se o jeden z hlavních nástrojů ochrany ženských 

práv. Velkým pozitivem Úmluvy je její univerzalita a velký rozsah předmětu úpravy, kdy tato 

pokrývá téměř všechny oblasti života, jako je například vzdělání, politický a veřejný život, 

zaměstnání, péče o zdraví, rovnost před zákonem a rovnost v rodinném životě. V neposlední 

řadě se Úmluva v čl. 5 písm. a) snaží prosadit odstranění předsudků a stereotypů založených na 

myšlence podřazenosti některého z pohlaví. 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen definuje diskriminaci žen v čl. 1 

jako „jakékoliv činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož 

důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez 

ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a 

základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní občanské nebo jiné oblasti“35  

Vzhledem k tématu této práce je klíčový čl. 11 Úmluvy, kterým se státy zavazují přijmout 

veškerá opatření k odstranění diskriminace žen v zaměstnání a zajistit stejná práva mužům i 

ženám. Jedná se zejména o právo na práci, právo na stejné příležitosti včetně použití stejných 

kritérií při výběru zaměstnance, právo na stejnou odměnu a na stejné zacházení (pokud jde o 

práci stejné hodnoty), právo na ochranu zdraví, včetně ochrany poslání ženy jako matky a právo 

na sociální zabezpečení ve vyjmenovaných případech. Nesmírně důležitý je rovněž odst. 2 

tohoto článku, který státům ukládá povinnost přijmout veškerá opatření směřující k zákazu 

propouštění z důvodu těhotenství, mateřské dovolené či manželského stavu, opatření k ochraně 

těhotných žen vykonávajících druh práce, který se ukázal být škodlivý a opatření k zavedení 

mateřské dovolené bez ztráty dřívějšího zaměstnání či služebního postavení společně se 

zavedením různých sociálních výhod a sociálních služeb, které umožní rodičům spojit rodinné 

a pracovní povinnosti. Na tomto místě je zajímavé podotknout, že Úmluva, s ohledem na rok 

přijetí, má velice pokrokovou představu o zapojení obou rodičů do procesu výchovy dětí, kdy 

například v čl. 5 písm. b) stanoví povinnost států přijmout opatření k zabezpečení uznání 

společné odpovědnosti mužů a žen za výchovu a rozvoj jejich dětí. Podobně v čl. 16 odst. 1 

písm. d) stanoví nutnost zajištění stejných rodičovských práv mužů a žen a v již zmiňovaném 

čl. 11 je zakotvena možnost sladění rodinného a pracovního života nejen pro ženy, ale souhrnně 

pro „rodiče“.  

 Kromě Výboru pro odstranění diskriminace žen, který byl zřízen na základě čl. 17 

Úmluvy, a který na mezinárodní úrovni posuzuje naplňování ustanovení Úmluvy, sleduje 

                                                 
34 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 69, 

ISBN 978-80-7380-277-6 
35 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. 1979, čl. 1 
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dodržování Úmluvy v České republice Rada vlády pro rovnost žen a mužů, která byla zřízena 

v roce 2001.36  

 

3.1.2 Mezinárodní organizace práce 

 

 Při výčtu důležitých mezinárodních organizací, které se zasloužily o přijetí 

nejdůležitějších úmluv zakazujících diskriminaci a prosazujících zásadu rovného zacházení, 

nesmím opomenout jednu z nejstarších mezinárodních organizací, a to Mezinárodní organizaci 

práce (dále také jen jako „MOP“). Tato organizace vznikla v roce 1919 jako součást 

Versailleského mírového systému, lidskoprávním otázkám se však více začala věnovat až 

s koncem druhé světové války. V té době se také jako první organizace vůbec stala mezinárodní 

odbornou organizaci přidruženou k OSN.37 

 Základní činností MOP je formulování a přijímání mezinárodních pracovních standardů 

prostřednictvím každoročního zasedání Mezinárodní konference práce, a to zejména ve formě 

úmluv a doporučení. Tzv. základní normy, které jsou státy povinny respektovat, aniž by je 

ratifikovaly, jsou obsažené v Ústavě Mezinárodní organizace práce a zejména ve Filadelfské 

deklaraci z roku 1944, která se roku 1946 stala nedílnou součástí této Ústavy.38 Jedná se 

zejména o zákaz nucených prací, zákaz diskriminace a sociální spravedlnost.  

 Činnost MOP je velice rozsáhlá, kromě jiného se zaměřuje na tzv. Agendu důstojné 

práce (Decent Work Agenda), která je zejména zaměřená na zaměstnávání s respektováním 

lidských práv zaměstnanců, řádné odměňování, zákaz diskriminace, rovnost příležitostí a rovné 

zacházení a bezpečné pracovní prostředí. Pro téma této práce jsou nejvíce relevantní dvě 

úmluvy MOP, které zakotvují zákaz diskriminace, a to Úmluva č. 100 o stejném odměňování 

pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty a Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a 

povolání.  

 Úmluva č. 100 z roku 1951 byla v Československu publikována pod číslem 450/1990 

Sb., ačkoliv ratifikována byla již v roce 1957. Není nezajímavé, že tato Úmluva byla 

ratifikována bez souhlasu Parlamentu.39 Jak z názvu Úmluvy vyplývá, tato má za cíl zajistit 

uplatňování zásady stejného odměňování pro pracující ženy a muže za práci stejné hodnoty, 

                                                 
36 Vláda České republiky. Rada vlády pro rovnost žen a mužů [online]. [Citováno dne 20. 3. 2018] Dostupné na 

<https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-

zen-a-muzu-121632/ > 
37 JANEČEK, Pavel. Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 

1, ISBN 978-80-7552-607-6 
38 Tamtéž 
39 Tamtéž, s. 204 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-121632/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-121632/
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tedy odstranit diskriminaci a zajistit rovnost v odměňování. Státy tohoto cíle mají dosáhnout 

buďto vnitrostátním zákonodárstvím, zákonně zavedenými nebo uznávanými metodami 

stanovení mezd, kolektivními smlouvami mezi zaměstnavateli a pracovníky či kombinací 

těchto prostředků.40 

 Úmluva č. 111 byla přijata dne 25. 6. 1958 a publikována byla pod číslem 465/1990 Sb. 

V preambuli Úmluvy je zmíněna Filadelfská deklarace, která stanoví základní předpoklad, že 

„všechny lidské bytosti, bez ohledu na rasu, vyznání nebo pohlaví, mají právo pečovat o své 

hmotné blaho a o svůj duchovní rozvoj v podmínkách svobody a důstojnosti, hospodářského 

zajištění a rovných příležitostí.“ Úmluva poté v čl. 1 odst. 1 písm. a) definuje diskriminaci pro 

své účely jako „jakékoliv rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na rase, barvě 

pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním nebo sociálním původu, které 

má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání 

nebo povolání.“ Ačkoliv je Úmluva přijata deset let po přijetí Všeobecné deklarace lidských 

práv OSN, můžeme si povšimnout zúženého okruhu diskriminačních důvodů, Úmluva č. 111 

například nepracuje s diskriminací na základě jazyka.  

Úmluva stejně jako většina podobných dokumentů za diskriminaci nepovažuje 

rozlišování, vylučování či dávání přednosti v případě potřebné kvalifikace vyžadované pro 

určité zaměstnání. Dle čl. 5 odst. 2 také může členský stát stanovit, že se za diskriminaci 

nebudou pokládat ani další opatření, která jsou přijata z důvodu nutné zvláštní ochrany osob, 

například při invaliditě či z důvodu nízkého věku jedinců.  

Státy, které Úmluvu ratifikovaly, se zavázaly k prosazování politiky rovných 

příležitostí, například prostřednictvím spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, 

podpory výchovných programů či poradenství pro volbu zaměstnání, a zároveň k odstranění 

jakýchkoliv zákonných ustanovení, která by byla s touto politikou v rozporu.  

Mimo těchto dvou naprosto klíčových úmluv bylo na půdě MOP přijato mnoho dalších, 

které se dotýkají předmětu této práce. Jmenovitě se jedná například o Úmluvu č. 183 o ochraně 

mateřství, která byla Českou republikou ratifikována v roce 2016, Úmluvu č. 171 o noční práci, 

která mimo jiné stanoví možnost těhotným ženám a ženám krátce po porodu vybrat si, zda chtějí 

či nechtějí pracovat v noci, nebo o Úmluvu č. 122 o politice zaměstnanosti, která státy zavazuje 

k vytvoření aktivní politiky zaměstnanosti, která má mimo jiné zajišťovat, aby existovala co 

nejširší možnost, aby každý pracovník mohl získat potřebnou kvalifikaci pro vybrané 

                                                 
40 Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, čl. 2 odst. 2 
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zaměstnání a toto zaměstnání vykonávat bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženství, 

politická přesvědčení a národní nebo společenský původ.  

 

3.1.3 Rada Evropy 

 

 Zatímco OSN i MOP sdružují státy celého světa, Rada Evropy je regionální organizací 

pouze evropských států.41 Rada Evropy byla založena v roce 1949 a v současnosti čítá 47 členů. 

Její zakládající smlouva Statut Rady Evropy je někdy také nazývána Londýnskou smlouvou. 

Cílem Rady Evropy je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který 

zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů.42 

 Nejdůležitějším lidskoprávním dokumentem Rady Evropy je Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“) z roku 1950. Ta garantuje 

mnohá občanská, politická i sociální práva a v čl. 14 stanoví, že „užívání práv a svobod 

přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, 

jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní 

nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“ 

V roce 2000 byl k Evropské úmluvě přijat dvanáctý protokol, který obsahuje všeobecný zákaz 

diskriminace, namísto záruky nediskriminace pouze při výkonu práv a svobod obsažených 

v Evropské úmluvě. Tento všeobecný zákaz diskriminace je vyjádřen v čl. 1 Protokolu č. 12, 

který je formulován stejně jako dosavadní čl. 14 Evropské úmluvy, ale požaduje zákaz 

diskriminace při „užívání všech práv přiznaných zákonem“. Přijetím Protokolu tedy došlo 

k posílení principu zákazu diskriminace, ovšem stinnou stránkou je nízký počet ratifikací 

členskými státy43.  

Na dodržování práv zakotvených v Evropské úmluvě a v protokolech k ní má dohlížet 

Evropský soud pro Lidská práva, který má sídlo ve Štrasburku, a ke kterému mohou jednotlivci, 

skupiny jednotlivců i nevládní organizace po vyčerpání všech vnitrostátních prostředků podávat 

stížnosti.  

Další velice důležitou mezinárodní smlouvou obsahující zákaz diskriminace je 

Evropská sociální charta (dále také jen jako „Charta“). Na přípravě Evropské sociální charty se 

podílela Mezinárodní organizace práce a tento katalog hospodářských a sociálních práv byl 

přijat v roce 1961. Zákaz diskriminace při užívání sociálních práv je uveden již v preambuli 

                                                 
41 Členem se mohou stát i země, které lze za evropské považovat jen zčásti. Z tohoto důvodu je členem například 

také Turecko.  
42 Rada Evropy [online]. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné na <http://www.radaevropy.cz/ > 
43 Česká republika Protokol sice podepsala, ale doposud neratifikovala.  

http://www.radaevropy.cz/
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Charty, kde jsou jako zakázané diskriminační důvody uvedeny rasa, barva, pohlaví, 

náboženství, politický názor a národní nebo sociální původ. Mezi sociální práva stanovená 

v Chartě patří například právo na práci a na spravedlivé pracovní podmínky, právo na 

spravedlivou odměnu, právo zaměstnaných žen na ochranu a právo matek a dětí na sociální a 

hospodářskou ochranu. Na mnoha místech Charta rovněž zakotvuje princip rovného zacházení, 

zejména v souvislosti s občany jiných států.  

V roce 1988 byl k Evropské sociální chartě přijat Dodatkový protokol, který mimo jiné 

rozšířil katalog práv o právo na rovné příležitosti a na rovné zacházení v záležitostech 

zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě pohlaví. V této souvislosti bylo rovněž 

doplněno, že „ustanovení týkající se ochrany žen, zejména pokud jde o těhotenství, porod a 

období po porodu, nebudou považována za diskriminaci zmíněnou v odstavci 1 tohoto 

článku.“44  

Vzhledem k dynamicky se rozvíjející oblasti sociálních práv začala být Charta zastaralá 

a vyskytla se potřeba tuto aktualizovat a zapracovat do novelizací fundamentální změny, ke 

kterým došlo od doby, kdy byla Charta přijata. V roce 1996 tak byla ve Štrasburku podepsána 

tzv. Revidovaná Evropská sociální charta, která v sociální oblasti doposud představuje 

nejprogresivnější a nejkomplexnější právní normu.45 Tato Revidovaná Charta obsahuje všechna 

práva, která byla obsažena v původní Evropské sociální chartě i v dodatcích k ní, ale také 

některá práva nová, která reagují na společenské změny v Evropě. Mezi nová práva patří 

například právo na ochranu proti chudobě a společenskému vyloučení a právo na ochranu proti 

obtěžování a sexuálnímu obtěžování na pracovišti. Revidovaná Charta samozřejmě obsahuje 

zákaz diskriminace a princip rovného zacházení mužů a žen (např. část II, čl. 20) a rovněž 

posiluje postavení zaměstnaných matek i otců (např. část II, čl. 27).  

Česká republika Revidovanou Evropskou sociální chartu doposud neratifikovala.  

 

3.2 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu EU 
 

 Specifickou částí mezinárodního práva je právo unijní. Všechny výše popsané 

mezinárodní organizace stojí na principu mezinárodní spolupráce, ale Evropská unie (dříve 

Evropská společenství) přinášejí nový prvek – nadnárodní integraci. Díky tomu v sobě 

Evropská unie kombinuje prvky mezinárodní organizace, prvky konfederativní a rovněž prvky 

federativní. Cílem EU je vysoký stupeň integrace ekonomické i politické a je zřejmé, že v rámci 

                                                 
44 Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě z roku 1988, část II., čl. 1 odst. 2 
45 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 82, 

ISBN 978-80-7380-277-6 
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klasické mezinárodní organizace by tohoto cíle nemohlo být dosaženo.46 Evropská unie si 

vytváří vlastní samostatný právní řád, který se liší jak od mezinárodního práva veřejného, tak 

od vnitrostátního práva členských států.   

 Evropské právo rozdělujeme na primární a sekundární. Primárním právem byl založen 

samostatný právní řád a skládá se ze soustavy mezinárodních mnohostranných smluv.  Mezi 

tyto smlouvy řadíme mimo jiné tzv. zakládací smlouvy (Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 

o fungování Evropské unie) a smlouvy o přistoupení členských států k EU.  Sekundární právo 

je tvořeno akty, které přijímají orgány vzniklé na základě primárního práva, a to zejména ve 

formě směrnic a nařízení, případně rozhodnutí, doporučení a stanovisek. 

 

3.2.1 Primární právo 

 

 Z primárního práva stojí vzhledem k tématu této kapitoly za zmínku Amsterodamská 

smlouva z roku 1997, díky které byl princip rovnoprávnosti pohlaví zařazen mezi hlavní cíle 

EU. V čl. 3 je zakotvena povinnost států usilovat o odstranění nerovností mezi muži a ženami 

a podporovat rovné zacházení, a to nejen v otázce přístupu k práci a odměňování.  

 Důraz na princip rovnosti a zákaz diskriminace klade také Smlouva o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“). Tato v čl. 10 hovoří o zaměření se na boj proti jakékoliv 

diskriminaci na základně pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Samostatně je upraven zákaz 

diskriminace na základě státní příslušnosti, a to v čl. 18. V čl. 8 SFEU, který zní: „Při všech 

svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže 

a ženy“ zase prosazuje zásadu rovného zacházení. V čl. 153 odst. 1 písm. i) SFEU rovněž 

hovoří o podpoře rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovném zacházení na 

pracovišti a v čl. 157 stanoví povinnost členských států zajistit uplatnění zásady stejné odměny 

mužů a žen za stejnou či rovnocennou práci. Právě čl. 157 SFEU, tehdy ještě jako čl. 119 a 

později čl. 141 Smlouvy o ES, se dostal do popředí při jednom z prvních rozhodování 

Evropského soudního dvora o zákazu diskriminace žen v roce 1976 ve věci Gabrielle Defrenne 

proti belgické letecké společnosti Sabena. Gabrielle Defrenne, zaměstnankyně společnosti 

Sabena, zjistila, že jakožto letuška dostává za stejnou práci méně peněz, než její mužští 

kolegové.  Obrátila se tedy na příslušný belgický soud a tento se s předběžnou otázkou obrátil 

na Evropský soudní dvůr, jelikož měl za to, že čl. 119 ukládá povinnosti pouze státům a nemůže 

                                                 
46 Srov. SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011, kap. 2. Základy Evropské unie. 

ISBN 978-80-7400-334-9 
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se ho dovolávat soukromá osoba. V této věci vedené pod č. 43/75 došel Evropský soudní dvůr 

k závěru, že zásady, že muži a ženy mají právo na rovné odměňování, se může každý dovolávat 

u národních soudů a tyto soudy mají povinnost zajistit ochranu práv, která jsou tímto 

ustanovením udělena jednotlivcům.47 Evropský soudní dvůr tedy čl. 119 přiřkl tzv. přímý 

účinek, který znamená, že jakákoliv soukromá osoba má právo dovolávat se těchto práv i vůči 

další soukromé osobě.  

 V roce 2000, v rámci jednání předcházejících přijetí tzv. Niceské smlouvy, byly na půdě 

EU přijaty dva důležité lidskoprávní dokumenty, a to Listina základních práv EU (přijata pod 

názvem Charta základních práv EU) a Evropská sociální agenda.  

 Listina základních práv EU byla přijata jakožto právně nezávazný dokument, ale od 

přijetí Lisabonské smlouvy je právně závazná a je součástí primárního práva. Listina je dělena 

do 6 hlav nazvaných „Důstojnost“ (důstojnost člověka je chápána jakožto nejvyšší hodnota), 

„Svobody“, „Rovnost“ (zde je zakotven zákaz diskriminace, rovnost před zákonem a rovnost 

pohlaví), „Solidarita“, „Občanská práva“ a „Soudnictví“.  

 

3.2.2 Sekundární právo 

 

 Jak bylo zmíněno výše, hlavními nástroji sekundárního práva Evropské unie jsou 

směrnice a nařízení. Dle čl. 288 SFEU je nařízení „závazné v celém rozsahu a přímo použitelné 

ve všech členských státech.“ Na druhou stranu směrnice je závazná co do výsledku, kterého má 

být dosaženo, přičemž volba prostředků k dosažení tohoto cíle je ponechána na uvážení 

vnitrostátních orgánů. Princip rovného zacházení a zákaz diskriminace je upraven převážně 

směrnicemi. Takovéto směrnice nazýváme antidiskriminační směrnice.   

 Nejstarší antidiskriminační směrnicí je Směrnice Rady ES č. 75/117, o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejného odměňování mužů 

a žen. Na rozdíl od pojetí v primárním právu EU, které je koncipováno jako zásada stejné mzdy 

za stejnou práci, Směrnice zavádí koncept rovnocenné práce, tj. zásadu stejné odměny za práci 

stejné hodnoty. Směrnice rovněž stanoví, že používá-li se pro stanovení odměny systém 

klasifikace prací, musí být pro obě pohlaví založen na stejných kritériích.  

 O rok později byla přijata Směrnice Rady ES č. 76/207, 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. Tato Směrnice zakazuje jakoukoliv diskriminaci na 

                                                 
47 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. 4. 1976 č. 43/75 ve věci Gabrielle Defrenne v. Société Anonyme 

Belge de navigation aérienne Sabena. 
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základě pohlaví, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, služební postup a 

pracovní podmínky, aniž by ovšem takovouto diskriminaci definovala. Definování bylo tedy 

ponecháno judikatuře, o rozsudku sp. zn.: 170/84 ve věci Bilka Kaufhaus GmbH v. Karin 

Weber von Hartz, který vymezil pojem nepřímá diskriminace, jsem již psala výše. Dalším 

zajímavým rozsudkem Soudního dvora Evropské unie je rozhodnutí ze dne 8. 11. 1990 ve věci 

č. C-177/88, E. J. P. Dekker v. VjV-Centrum, kterým bylo dovozeno, že nepřijetí těhotné 

uchazečky o zaměstnání, která splňuje potřebné požadavky pro danou práci, jestliže její 

odmítnutí je odůvodněno pouze možnými negativními dopady pro zaměstnavatele, je přímým 

porušením zásady rovného zacházení stanovené v čl. 2 odst. 1 a článku 3 odst. 1 Směrnice č. 

76/207.48 Za diskriminaci se nepovažují pouze taková omezení, která vyplývají z nezbytných 

požadavků pro výkon dané práce a omezení z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 Směrnice č. 76/207 byla podstatně novelizována Směrnicí Rady ES č. 2002/73. Tato 

nová Směrnice již obsahuje nejen definici přímé a nepřímé diskriminace, ale rovněž definice 

pojmů obtěžování, sexuální obtěžování nebo návod k diskriminaci. Pro účely této směrnice se 

tedy přímou diskriminací rozumí „pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě z důvodu 

jejího pohlaví, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 

srovnatelné situaci“ a nepřímou diskriminací se rozumí situace, kdy „by v důsledku zdánlivě 

neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví 

v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo praxe jsou 

objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené 

a nezbytné.“ Zásada rovného zacházení je potom definována jako „vyloučení jakékoli 

diskriminace na základě pohlaví buď přímo, nebo nepřímo s ohledem zejména na manželský 

nebo rodinný stav.“ 

 Další důležitou směrnicí je Směrnice Rady ES č. 97/80, o důkazním břemenu 

v případech diskriminace na základě pohlaví. Tato směrnice stanoví, že pokud jsou před 

soudem uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá, že došlo k diskriminaci, je povinností 

žalovaného prokázat, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo. Na základě této 

směrnice bylo do českého právního řádu, konkrétně do zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, zaveden § 133a, který zní: „Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze 

dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, 

                                                 
48 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 21. ISBN 978-80-7478-955-7 
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věku anebo sexuální orientace (…) je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady 

rovného zacházení.“ 

 Antidiskriminační směrnice jsou přijímány rovněž v oblasti sociálního zabezpečení. 

Jako příklad můžeme uvést Směrnici Rady ES č.79/7, o rovném zacházení s muži a ženami ve 

věcech sociálního zabezpečení, která byla doplněna Směrnicí Rady ES č. 86/378, o zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení zaměstnanců. 

Tato Směrnice byla změněna Směrnicí Rady č. 96/97/ES ze dne 20. prosince 1996. 

 Důležitou směrnicí je také Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, 

kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a 

jejich poskytování.  

 Vzhledem k roztříštěnosti a nepřehlednosti výše popsané dosavadní úpravy 

problematiky rovného zacházení mezi muži a ženami bylo přistoupeno k přepracování směrnic 

i s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora a ke sloučení do jednoho dokumentu. 

Tímto dokumentem se stala Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2006/54, o 

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

a povolání ze dne 5. 7. 2006. Touto Směrnicí byly zrušeny Směrnice č. 75/117/EHS, 

76/207/EHS, 86/378/EHS a 97/80/ES.  

 Antidiskriminační směrnice ale samozřejmě nejsou přijímány pouze v oblasti zákazu 

diskriminace na základě pohlaví. Jako příklad můžeme uvést Směrnici Rady č. 2000/43 kterou 

se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ 

nebo Směrnici Rady č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v 

zaměstnání a povolání. Účel této směrnice je formulován v čl. 1 a jedná se o stanovení obecného 

rámce pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace v zaměstnání a povolání, s cílem zavést v členských státech 

zásadu rovného zacházení. V jednání je také stále návrh směrnice Rady o provádění zásady 

rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 

postižení, věk nebo sexuální orientaci.  
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3.3 Úprava zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v českém 

pracovním právu 
 

Ústavním základem úpravy zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v českém 

pracovním právu je Listina základních práv a svobod, a to zejména její čl. 1, který stanoví, že 

lidé jsou rovní v důstojnosti a právech, a čl. 3 odst. 1, ve kterém jsou zaručena základní práva 

a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického 

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

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Z výše uvedeného vyplývá, že právo na rovné 

zacházení a ochranu před diskriminací je v Listině základních práv a svobod koncipováno jako 

základní lidské právo a jako takové je v souladu s čl. 1 nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Důležitým článkem Listiny je rovněž čl. 28, který stanoví, že 

„zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky.“ Ohledně podrobností odkazuje Listina na zákon. Dle čl. 3 Ústavy České republiky 

je Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky a je tak 

pojímána jako ústava v širším smyslu.  

Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen „ZP“) pojmy diskriminace a rovné 

zacházení sice nedefinuje, ale v § 16 odst. 1 stanoví povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné 

zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci 

a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o 

příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V odstavci druhém stejného 

paragrafu pak zakazuje jakoukoliv diskriminaci (tím realizuje právo na rovné zacházení), 

přičemž výslovně stanoví zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového 

nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, 

zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu 

nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických 

stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 

zaměstnavatelů. § 16 odst. 2 rovněž stanoví, že diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, 

otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Zákoník 

práce dále v § 110 odst. 1 stanoví, že „za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší 

všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ 

V českém právním řádu pojmy rovné zacházení a diskriminace vymezuje zákon č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen 

„antidiskriminační zákon“), na který také zákoník práce ve svém § 16 odst. 3 odkazuje. Právo 

na rovné zacházení pro své účely antidiskriminační zákon definuje v § 2 odst. 1 jako právo 
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nebýt diskriminován. Diskriminaci poté rozděluje na přímou a nepřímou, kdy přímou 

diskriminací rozumí „takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních 

vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu 

pracovníků, i z důvodu státní příslušnosti“49 a nepřímou diskriminací rozumí takové jednání 

nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z 

některého z důvodů uvedených v definici přímé diskriminace osoba znevýhodněna oproti 

ostatním.50  V paragrafech 6 a 7 antidiskriminační zákon stanoví přípustné formy rozdílného 

zacházení. Za rozdílné zacházení se nepovažuje například podmínka minimálního věku, 

odborné praxe nebo doby zaměstnání nebo rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany 

žen z důvodu těhotenství a mateřství. 

 Dalším důležitým zákonem upravujícím zákaz diskriminace v českém pracovním právu je 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále také jen „ZZ“). V § 4 odst. 1 tohoto zákona je 

zakotvena povinnost pro Českou republiku, resp. ministerstva a Úřad práce, fyzické osoby, 

které mají způsobilost být zaměstnancem a pro zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení se 

všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. V odstavci druhém je zakázána 

jakákoliv diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. V § 12 zákona o zaměstnanosti je 

poté v odstavci 1 stanoven zákaz činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. 

V § 12 odst. 2 ZZ je stejně jako v § 316 odst. 4 ZP uveden výčet informací, které nesmí 

zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání, resp. od zaměstnance, vyžadovat. Jedná se o 

informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství 

v odborových organizacích, náboženství, sexuální orientace či informace, které odporují 

dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností, není-li jejich vyžadování 

v souladu se zvláštním právním předpisem. I přes zákaz v zákoníku práce a v zákoně o 

zaměstnanosti však nejedna žena při přijímacím pohovoru musela odpovídat na otázku, zda 

plánuje rodinu či zda již nějaké děti má, případně jak má zařízené jejich hlídání. U mužů tyto 

otázky padají nesrovnatelně méně často. 

 § 12 odst. 2 ZZ dále uvádí, že „hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné 

příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.“ 

                                                 
49 Zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) 
50 Tamtéž 
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Při porušení práva na rovné zacházení nebo při diskriminaci je ten, kdo je takovým 

jednáním dotčen, oprávněn domáhat se u soudu zejména toho, aby bylo od takového jednání 

upuštěno, aby byly odstraněny veškeré následky porušení a aby mu bylo dáno přiměřené 

zadostiučinění. O přenesení důkazního břemene na žalovaného v těchto případech jsem psala 

v podkapitole 2.5.2. Na náhradu nemajetkové újmy v penězích má ten, kdo byl dotčen 

diskriminačním jednáním, nárok pouze tehdy, byla-li ve značné míře snížena jeho dobrá pověst 

nebo důstojnost nebo jeho vážnost ve společnosti. Ve věcech práva na rovné zacházení a 

ochrany před diskriminací jako informačně-poradenský orgán, který poskytuje obětem 

diskriminace nezávislou pomoc, působí Veřejný ochránce práv.51 

Zaměstnanci mají rovněž možnost podat stížnost u příslušného inspektorátu práce. Tento 

sice není oprávněn přiznat finanční odškodnění ani řešit konkrétní spor, ale může přispět k 

tomu, aby zaměstnavatelé dbali na dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a 

antidiskriminačního zákona. Z Roční souhrnné zprávy o výsledku kontrolních akcí 

provedených inspekcí práce za rok 2016 vyplývá, že za dané období orgány inspekce práce 

obdržely 393 podnětů, které se týkaly oblasti dodržování rovného zacházení nebo zákazu 

diskriminace, přičemž 318 z nich směřovalo do oblasti rovného zacházení a zákazu 

diskriminace na pracovišti a 75 do oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace při 

uplatňování práva na zaměstnání.52 Tento počet podnětů se nemusí zdát tak vysoký, ale jak 

uvádí Roční souhrnná zpráva, to může být způsobeno tím, že jen málo podnětů směřuje jen vůči 

porušení práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace, a jsou často spojené s podněty 

poukazujícími také na porušení pracovněprávních předpisů týkajících se odměňování, pracovní 

doby nebo trvání, změny či skončení pracovního poměru. V roce 2016 bylo v oblasti 

dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace provedeno celkem 413 kontrol u 

409 zaměstnavatelů, přičemž porušení bylo zjištěno při 107 z nich.53  

  

                                                 
51 § 1 odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 
52 Roční souhrnná zpráva o výsledku kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2016, [online]. [Citováno 

dne 20. 3. 2018]. Dostupné na <http://www.suip.cz/_files/suip-3f221754366f01e240f10778f21fe5fa/rocni-

souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-provedenych-inspekci.pdf> 
53 Tamtéž 
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4. Postavení žen v pracovněprávních vztazích  
 

 Následující kapitola se věnuje právní úpravě postavení žen v pracovněprávních vztazích, a 

to nejen v českém právním řádu, ale také na mezinárodní a unijní úrovni. Přestože jsem se celou 

předchozí kapitolu věnovala tématu snahy zajistit ženám rovné zacházení s muži, pravdou 

zůstává, že takováto absolutní rovnost by pro společnost byla pravděpodobně likvidační. 

V České republice je téměř 2,5 milionu ekonomicky aktivních žen,54 a pokud bychom 

přistoupili na systém, ve kterém by nebyla chráněna úloha ženy jakožto matky, a nastala by 

situace, kdy by si ženy musely vybírat mezi ekonomickou činností a rodinou, obávám se, že by 

utrpěla již tak nízká porodnost (v České republice průměrně na jednu ženu připadá 1,63 dětí55). 

Na druhou stranu, pokud by ženy daly přednost rodině, přišla by česká ekonomika o velké 

množství těžko nahraditelné pracovní síly. Z tohoto důvodu je v zájmu celé společnosti umožnit 

ženám nejen realizovat se v práci, ale v pravý čas zajistit takové podmínky, které jim umožní 

sladit rodinný a profesní život. A právě na tyto zvláštní pracovní podmínky se chci v této 

kapitole zaměřit.  

 

4.1 Zaměstnanost žen v ČR 
 

Nutnost poskytnout ženám ochranu a přizpůsobit pracovní podmínky jejich mateřství je 

však trnem v oku nejednomu zaměstnavateli. Možná právě proto počty nezaměstnaných žen od 

roku 1993 nepřetržitě převyšují počty nezaměstnaných mužů. V roce 2016 byl poměr žen a 

mužů mezi nezaměstnanými 52, 5 % žen ku 47,5 % mužů.56  

Přesto je počet zaměstnaných žen v české republice stabilně velice vysoký. Míra 

zaměstnanosti žen mezi 15 a 64 lety od roku 1993 činí pravidelně mezi 50 a 60 procenty. 

V prosinci 2017 činila míra zaměstnanosti žen očištěná od sezónních vlivů dokonce 66,9 %.57 

Míra zaměstnanosti žen se samozřejmě mění v závislosti na věku žen, kdy nejnižší je vcelku 

                                                 
54Český statistický úřad, Zaostřeno na ženy a muže 2017 [online], s. 132. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
55 Český statistický úřad. Rodí se víc dětí, přibývá ale i seniorů. 3. 10. 2017, [online]. [Citováno dne 20. 3. 2018]. 

Dostupné na <https://www.czso.cz/csu/czso/rodi-se-vice-deti-pribyva-ale-i-senioru> 
56 Český statistický úřad. Ženy a muži v datech 2017, Praha, s. 32, kód publikace 300004-17, [online]. [Citováno 

dne 20. 3. 2018]. Dostupné na <https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-datech-2017> 
57 Český statistický úřad. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – prosinec 2017. 31. 1. 2018, 

[online]. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné na <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-

nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-prosinec-2017> 
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pochopitelně ve věku 15 – 19 let 4,2 % a nejvyšší mezi 45 – 49 lety 90,2 %. Mezi 25 a 34 lety 

můžeme rovněž sledovat nižší zaměstnanost (cca 64 %), což připisuji právě péči o děti.58 59 

Důvodem vysoké zaměstnanosti žen je převládající tradiční model uspořádání rodiny, 

kdy je automaticky předpokládáno, že žena zvládne tzv. dvojí směnu, tedy práci na plný úvazek 

a současně starost o děti a o domácnost. Ani v nejbližší době nelze očekávat změnu tohoto 

systému, jelikož stále přetrvává potřeba dvou příjmů v rodině k pokrytí nezbytných výdajů a 

k zajištění požadované životní úrovně.  

Pravdou však zůstává, že mateřství má na zaměstnanost žen negativní dopad. Důvodem 

může být také délka poskytované placené rodičovské dovolené. Ta je v České republice jedna 

z nejdelších v Evropě a mnoho matek využívá možnosti zůstat doma s dítětem do jeho tří nebo 

dokonce čtyř let věku.60 Důvodem může být nedostatek zařízení poskytujících péči o děti mladší 

tří let. Zákonodárci se tuto situaci snažili vyřešit novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, která od roku 2020 měla zaručovat předškolní vzdělávání dětem od 2 let věku. Tato 

novela však vyvolala velkou diskuzi nejen odborné, ale rovněž laické veřejnosti, a vývoj 

posledních dnů naznačuje, že tato novela bude zrušená. Pokud ale žena vypadne z pracovního 

procesu na několik let, má to mimo jiné negativní dopady na její kvalifikaci a přerušuje se její 

kariérní postup. To vše vede k obtížnému začlenění se zpět na trh práce a nezřídka se stává, že 

se ženy ihned po skončení rodičovské dovolené stávají nezaměstnanými. Podle studie 

Národohospodářského ústavu AV ČR nazvané „Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen 

s malými dětmi na trhu práce“ je podíl žen, které jsou bezprostředně po ukončení rodičovské 

dovolené nezaměstnané, mezi 60 a 65 %.61  Ze stejné studie také vyplývá, že rozdíl mezi 

zaměstnaností žen s dětmi a žen bez dětí je jeden z největších v Evropě.  

Ze statistik Českého statistického úřadu, konkrétně z publikace Zaostřeno na ženy a 

muže 2017, vyplývá, že míra zaměstnanosti žen roste s nejvyšším dosaženým vzděláním. 

Zatímco do pracovního procesu se v roce 2016 zapojilo pouze 13,7 % žen se základním či 

žádným vzděláním, s vysokoškolským to bylo 69 %.62 Tyto údaje jsou samozřejmě ovlivněny 

tím, že mnoho žen po dosažení základního vzdělání pokračuje ve studiu a prozatím se do 

pracovního procesu zapojit nechtějí. Rovněž můžeme sledovat další trend, a to že podíl 

                                                 
58Český statistický úřad, Zaostřeno na ženy a muže 2017 [online], s. 153. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
59 Tabulku znázorňující vývoj míry zaměstnanosti podle věkových skupin od roku 1993 naleznete na straně 71. 
60 BIČÁKOVÁ, Alena; KALÍŠKOVÁ Klára. Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na 

trhu práce. Národohospodářský ústav AV ČR: 2015, s. 4, ISBN 978-80-7344-354-2 
61 Tamtéž, s. 15 
62 Český statistický úřad, Zaostřeno na ženy a muže 2017 [online], s. 153. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné 

na <https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
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nezaměstnaných žen s vysokoškolským vzděláním byl v roce 2016 pouhých 2,4 %, kdežto 

nezaměstnaných žen s žádným či základním vzděláním, tedy těch, které práci hledaly, bylo  

20,6 %.63  

 

4.2 Zvláštní pracovní podmínky žen 
 

O důvodech přijímání norem vedoucích k ochraně žen bylo pojednáno výše. Základy 

mezinárodní úpravy zvláštních pracovních podmínek žen byly položeny již na prvním zasedání 

Konference práce v říjnu 1919, během kterého bylo přijato šest mezinárodních úmluv, které se 

mimo jiné zabývaly ochranou mateřství a noční prací žen. Úmluva č. 3 o ochraně mateřství 

ženám pracujících v průmyslu například zaručovala právo opustit zaměstnání, pokud k porodu 

mělo dojít v období příštích šesti týdnů a rovněž zakazovala práci žen v období šesti týdnů po 

porodu. Dále Úmluva zakotvovala právo ženy na dávky z veřejných fondů či na základě 

pojištění.64 

Na půdě Mezinárodní organizace práce bylo postupem času přijato mnoho dalších 

úmluv týkajících se ochrany žen, jedná se například o Úmluvu č. 158, o ukončení zaměstnání, 

která zakazuje výpověď z důvodu těhotenství65 či Úmluvu č. 183, o ochraně mateřství, která 

byla Českou republikou ratifikována v roce 2016, ale doposud nebyla vyhlášena.  

Zvláštním pracovním podmínkám žen se věnuje také Evropská unie, nejdůležitějším 

předpisem je směrnice Rady č. 92/85/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 

kojících zaměstnankyň. V této směrnici je mimo jiné zakotvena ochrana žen před výpovědí 

v době těhotenství a v době rodičovské dovolené, právo na převedení na denní práci a právo na 

mateřskou dovolenou.  

Východiskem pro zvláštní pracovní podmínky žen v České republice je čl. 29 odst. 1 

Listiny, který ženám zaručuje právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní 

podmínky a čl. 32 odst. 2 Listiny, který stanoví, že „ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, 

ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.“ Zvláštní pracovní 

podmínky pro některé zaměstnance jsou pak stanoveny zákoníkem práce, v hlavě IV, konkrétně 

                                                 
63 Český statistický úřad, Zaostřeno na ženy a muže 2017 [online], s. 168. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné 

na <https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
64 KOMENDOVÁ, Jana. Vznik mezinárodní normotvorby v oblasti pracovního práva. Masarykova univerzita 

v Brně, Právnická fakulta, 2011 [online]. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné na  

< https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/normotvorba/Komendova_Jana_1849.pdf> 
65 Česká republika tuto úmluvu z roku 1982 sice neratifikovala, ale český právní řád požadavky z ní vyplývající 

splňuje. 
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pro ženy v dílu druhém, třetím a čtvrtém. Nynější zákoník práce se omezuje na ochranu 

mateřství žen, žen těhotných, kojících a zaměstnankyň – matek do konce devátého měsíce po 

porodu. Tyto skupiny zaměstnanců zákoník práce chrání s ohledem na dva důležité faktory. 

První z nich je faktor biologický, tedy nejen že je ženské tělo uzpůsobeno k nezastupitelné 

mateřské funkci, ale kvůli fyziologickým rozdílům mezi mužem a ženou jsou ženy vůči určitým 

druhům prací, zejména těm fyzicky náročnějším, citlivější.66 Druhým faktorem je faktor 

společenský, o kterém jsem se částečně již zmínila výše. Jelikož výchovu a péči o děti i o 

domácnost stále převážně vykonávají ženy, je úkolem právního řádu usnadnit ženám sladění 

profesního a rodinného života.  

V zákoníku práce výjimečně nalezneme také ochranu zaměstnanců pečujících o dítě do 

osmi, deseti, případně do patnácti let věku. Zde by se dalo ovšem polemizovat o tom, zda se 

jedná o ochranu zaměstnanců – rodičů či o ochranu oněch nezletilých dětí.  

Jedním z nejdůležitějších prostředků ochrany žen je zákaz výpovědi ze strany 

zaměstnavatele v tzv. ochranné době, tedy v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Tento zákaz vyplývá rovněž z čl. 10 směrnice Rady 

č. 92/85/EHS, z čl. 8 odst. 2 Revidované Evropské sociální charty, z čl. 11 odst. 2 písm. a) 

Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a, jak již bylo zmíněno výše, z úmluvy 

MOP č. 158. Čl. 27 odst. 3 Revidované charty rovněž stanoví povinnost států zajistit, „aby 

povinnosti k rodině jako takové nezakládaly platný důvod pro skončení zaměstnání.“  Jedná se 

tak o jedno z mála ustanovení, které chrání nejen zaměstnankyně-matky, ale také zaměstnance-

otce. Dalším takovým je ustanovení 2 odst. 4 rámcové dohody o rodičovské dovolené, která je 

provedena směrnicí Rady č. 96/34. Toto ustanovení stanoví povinnost členských států přijmout 

opatření na ochranu pracovníků před propuštěním z důvodu žádosti o rodičovskou dovolenou 

či v souvislosti s jejím čerpáním. 

Judikatura je v ohledu zákazu výpovědi v ochranné době sjednocená a jako důvod 

ochrany uvádí obtížnou životní situaci, ve které se zaměstnankyně přechodně ocitly, a ve které 

by rozvázání pracovního poměru pro ně bylo nepřiměřenou tvrdostí.67 Ze zákazu výpovědi 

stanoví zákoník práce výjimky v § 54. Těhotné zaměstnankyni však může být dána výpověď 

pouze z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) zákoníku práce a z důvodu, pro který může 

zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Nicméně pracovní poměr nemůže být okamžitě 

zrušen (viz § 55 odst. 2 zákoníku práce), těhotné zaměstnankyni tedy poběží výpovědní doba. 

                                                 
66 BĚLINA, Miroslav; PICHRT Jan a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2017, 7. vydání, s. 304. ISBN 978-

80-7400-667-8 
67 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2015, sp.zn.: 21 Cdo 1202/2014 
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Výpověď z tohoto důvodu ale může být dána zaměstnankyni pouze před nástupem na 

mateřskou či rodičovskou dovolenou. Pracovní poměr se ženou v ochranné době může rovněž 

skončit uplynutím doby při sjednání pracovní smlouvy na dobu určitou, výpovědí ze strany 

zaměstnankyně či dohodou zaměstnavatele a zaměstnankyně o rozvázání pracovního poměru.  

V následujících podkapitolách se budu věnovat dalším prostředkům zakotveným 

v zákoníku práce, které jsou určeny k dosažení optimální úrovně ochrany žen 

v pracovněprávních vztazích.  

 

4.2.1 Zakázané práce a pracoviště 

 

Ještě nedávno obsahoval zákoník práce ustanovení, které všem ženám zakazovalo práci 

v podzemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Toto ustanovení vycházelo z úmluvy 

MOP č. 45 z roku 1935, kterou byla Česká republika vázána. Proti takovémuto zákazu se však 

ohrazovala Evropská unie, která ho považovala za porušení zásady rovného zacházení. 68 Česká 

republika tedy s účinností k 24. 4. 2009 úmluvu MOP č. 45 vypověděla a k tomuto dni pozbyl 

platnosti také tehdejší § 238 odst. 1, který zákaz obsahoval.  

Dnes je v § 103 odst. 1 ZP obecně formulována povinnost zaměstnavatele nepřipustit 

výkon zakázané práce a práce, jejíž náročnost neodpovídá schopnostem a zdravotní způsobilosti 

zaměstnance. Ochrana mateřství žen je však vzhledem ke své důležitosti upravena nad rámec 

tohoto obecného zákazu. Česká právní úprava zapracovává mezinárodní úpravu obsaženou v 

již dříve zmíněné směrnici Rady č. 92/85/EHS a úmluvě MOP č. 183, jejíž čl. 3 zní: „Každý 

členský stát přijme (…) vhodná opatření, jež zajistí, aby těhotné nebo kojící ženy nebyly povinny 

vykonávat práci, kterou kompetentní orgán označil za škodlivou pro zdraví matky nebo dítěte 

nebo u které bylo zjištěno závažné riziko pro zdraví matky či jejího dítěte.“  V § 238 odst. 1 ZP 

je zaměstnavateli zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich 

mateřství. Seznam takovýchto prací pak nalezneme ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 

180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích (dále jen jako „vyhláška“), která nahradila 

vyhlášku č. 288/2003 Sb. Kromě prací a pracovišť zakázaných těhotným, zaměstnankyním, 

které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu vyhláška upravuje 

také práce a pracoviště zakázané mladistvým.  

Nejširší výčet zakázaných prací je pochopitelně stanoven pro těhotné zaměstnankyně.  

Tyto zakázané práce jsou uvedeny v § 2 vyhlášky a jedná se například o práce vyžadující 

                                                 
68 S podobnými výtkami se potýkalo např. i Rakousko, viz rozsudek Soudního dvora ze dne 1. 2. 2005 ve věci 

C-203/03.  
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používání izolačních dýchacích přístrojů, práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s 

karcinogenními účinky či práce při výrobě a zpracování výbušnin.  K zakázaným pracovištím 

pro těhotné ženy patří pracoviště, kde je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více 

než 20 kPa, či kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření. 

K interpretaci § 2 vyhlášky a pro komplexní pohled na zakázané práce a pracoviště je potřeba 

použít dalších právních předpisů, na které se ve vyhlášce odkazuje, a to například nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací či zákon č. 

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  

Kojícím zaměstnankyním jsou zakázány převážně práce s nebezpečnými chemickými 

látkami a pro zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány jen 

některé z prací uvedených v § 2 vyhlášky. Tyto dvě kategorie zaměstnankyň se samozřejmě po 

určitou dobu překrývají, pro jednu zaměstnankyni tedy může platit jak zákaz určený kojícím 

ženám, tak zákaz pro zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu.  

Těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce 

devátého měsíce po porodu je rovněž zakázáno zaměstnávat pracemi, pro které není na základě 

individuálního posudku zdravotně způsobilá.  

 Další ochrana těhotných zaměstnankyň, resp. jejich plodu, je uvedena v § 103 odst. 1 

písm. h) zákoníku práce, který stanoví povinnost zaměstnavatele informovat těhotné 

zaměstnankyně o možnosti expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky. 

Stejné ustanovení dále zaměstnavateli ukládá povinnost seznámit těhotné, kojící a 

zaměstnankyně-matky do devátého měsíce po porodu s „riziky a jejich možnými účinky na 

těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se 

týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené 

s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo 

zdraví dítěte.“ 

Je nutné podotknout, že zaměstnavatel je v těžké pozici, kdy na jednu stranu nesmí od 

zaměstnankyň zjišťovat informace o jejich případném těhotenství69, ledaže je pro to dán věcný 

důvod spočívající v povaze práce, ale na straně druhé mu zákon v souvislosti s těhotnými 

zaměstnankyněmi stanoví řadu povinností. Ani judikaturou nebyla doposud uspokojivě 

vyřešena otázka, odkdy má zaměstnavatel povinnost považovat zaměstnankyni za těhotnou a 

poskytovat jí zvýšenou ochranu. Dle komentáře k zákoníku práce by měl zaměstnavatel 

                                                 
69 Tento zákaz je zakotven v § 316 odst. 4 písm. a) zákoníku práce 
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považovat za těhotnou každou ženu, která mu oznámí, že je těhotná, přestože o tom nemá 

potvrzení od lékaře.70 Důvodem je, že toto potvrzení se vydává až po určité době těhotenství a 

v praxi by mohlo docházet k situacím, kdy je žena nucena vykonávat zakázanou práci, která by 

mohla ohrozit plod v nejranějších stádiích těhotenství, kdy je nejnáchylnější k poškození, 

respektive kdy vznikají nejzávažnější poškození.  

V důsledku pokroku v oblasti umělého oplodnění vyvstávají další nejasnosti, například 

zda považovat za těhotnou ženu, jejíž vajíčka již byla oplodněna in vitro71, ale ještě nebyla 

implantována do jejího těla. S takovouto otázkou se musel vypořádat i Soudní dvůr EU ve věci 

č. C-506/06, který v rozsudku ze dne 26. 2. 2008 dovodil, že zákaz výpovědi těhotné 

zaměstnankyni se na ženu, která je bezprostředně před zavedením oplodněných vajíček do 

dělohy, nevztahuje, ledaže se prokáže, že výpověď je založena především na skutečnosti, že 

žena toto umělé oplodnění podstoupila.   

 

4.2.2 Převedení na jinou práci  

 

Pokud těhotná zaměstnankyně, a obdobně také kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně 

– matka do devátého měsíce po porodu, pracuje na zakázaném pracovišti či vykonává 

zakázanou práci či je k doposud vykonávané práci dle lékařského posudku zdravotně 

nezpůsobilá, má dle § 239 odst. 1 ZP zaměstnavatel povinnost převést ji dočasně na jinou 

vhodnou práci. Duplicitně tuto povinnost zaměstnavateli stanoví také § 41 odst. 1 písm. c) ZP.  

Souhlas zaměstnankyně s převedením na jinou práci není v tomto případě vyžadován, 

avšak zaměstnavatel musí při převedení na jinou práci přihlížet k tomu, aby práce, na kterou 

zaměstnankyni převádí, byla pro tuto vhodná vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, 

schopnostem a pokud možno i k její kvalifikaci. Z tohoto je třeba vyvodit, že v prvé řadě má 

zaměstnavatel převést zaměstnankyni na vhodnou práci odpovídající její kvalifikaci či na práci, 

která kvalifikaci odpovídá co nejvíce. Teprve není-li takovéto místo volné, může zaměstnavatel 

převést zaměstnankyni na pozici, pro kterou se žádná kvalifikace nevyžaduje.72 

Převedení na jinou práci je upraveno také ve směrnici Rady č. 92/85/EHS, konkrétně 

v čl. 5, který při odhalení rizika pro bezpečnost nebo zdraví nebo rizika účinku na těhotenství 

nebo kojení zaměstnankyně v prvé řadě stanoví jako možnost řešení přijetí nezbytných 

                                                 
70 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 453 ISBN 978-80-7478-955-7 
71 Tedy mimo tělo ženy.  
72 Rozsudek NS ČSSR Cpjf 104/74, podobně též VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, 

Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 

80 ISBN 978-80-7478-955-7 
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opatření, kterými by bylo zabráněno expozici dotyčné zaměstnankyně tomuto riziku tím, že 

zaměstnavatel dočasně upraví její pracovní podmínky nebo její pracovní dobu. Možnost 

převedení na jiné pracovní místo směrnice stanoví až jako doplňkové řešení v případě, že 

úprava pracovních podmínek nebo pracovní doby není technicky nebo objektivně proveditelná 

nebo nemůže-li být rozumně požadována.  

Pokud zaměstnavatel nemá žádnou vhodnou práci, na kterou by zaměstnankyni převedl, 

dá se tato situace považovat za jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 

208 zákoníku práce. Zaměstnankyni by tak náležela náhrada mzdy či platu ve výši průměrného 

výdělku.  

Převedení na jinou práci by mohlo být vnímáno jako zásah do základního práva ženy na 

svobodnou volbu povolání. Musí se však brát v úvahu, že žena je v této situaci odpovědná nejen 

sama za sebe, ale předně za své dítě, a je nutné upřednostnit zájem celé společnosti na zdravých 

dětech, které budou v budoucnu schopné práce. Toto základní právo jednotlivce je tedy v těchto 

případech upozaděno v zájmu většiny.  

V případě, že byla žena převedena na jinou práci, ve které však bez svého zavinění 

dosahuje nižšího výdělku, má ze systému nemocenského pojištění nárok na vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro účely přiznání nároku vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství se za převedení na jinou práci dle § 42 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění považuje také úprava pracovních podmínek spočívající ve snížení 

množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu některých prací, 

kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána, v přeložení k výkonu 

práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště, případně ve zproštění výkonu noční 

práce. Zaměstnankyni náleží vyrovnávací příspěvek za každý kalendářní den, v nichž trvá 

převedení na jinou práci, a to až do nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud převedení trvá i 

po skončení mateřské dovolené, má žena nárok na vyrovnávací příspěvek do konce devátého 

měsíce po porodu, případně do 15 měsíců věku dítěte, pokud žena kojí. Jak již z názvu této 

sociální dávky vyplývá, jejím účelem je vyrovnání rozdílu příjmů ženy před a po převedení na 

jinou práci. Výše se tedy určí jako „rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni 

převedení zaměstnankyně na jinou práci (…) a průměrem jejích započitatelných příjmů 

připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto 

převedení.“73 

 

                                                 
73 § 44 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  
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4.2.3 Zvláštní úprava vysílání na pracovní cesty a přeložení 

 

Nejen z důvodu ochrany zdraví a mateřství, ale rovněž z důvodu umožnění sladění 

rodinného a pracovního života je v § 240 ZP omezena možnost vysílání těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti do věku 8 let (do 15 let věku 

v případě osamělé zaměstnankyně či zaměstnance) na pracovní cesty mimo obvod obce jejich 

pracoviště nebo bydliště. Zaměstnanci spadající do výše uvedených kategorií mohou být na 

pracovní cestu vyslány pouze se svým souhlasem. Zákoník práce formu tohoto souhlasu 

neuvádí, postačí tedy ústní souhlas. Na druhou stranu ale není dostačující generální souhlas, 

který se často sjednává při uzavírání pracovní smlouvy. Z toho plyne, že ačkoliv má žena 

v pracovní smlouvě podepsaný takovýto generální souhlas, nemůže být bez dalšího souhlasu 

po otěhotnění nucena vykonávat pracovní cesty.  

Za pracovní cestu se považuje časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce 

mimo sjednané místo výkonu práce.74 Na druhou stranu přeložením je míněno dlouhodobější 

přemístění zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě. 

Přeložení musí být v rámci zaměstnavatele, musí být vyžadováno jeho provozní potřebou a 

z důvodu dlouhodobějšího charakteru je vyžadován souhlas zaměstnance. V rámci ochrany 

některých skupin zaměstnanců, jako jsou těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a 

zaměstnanci pečující o dítě do 8 let věku (do 15 let věku pokud se jedná o osamělého 

zaměstnance či zaměstnankyni), není souhlas s přeložením dostačující a přeložení je možné 

pouze na jejich žádost.  

Zaměstnavatelé však toto omezení často obcházejí sjednáním širokého určení místa 

výkonu práce, např. na celou republiku, případně na „všechny provozovny zaměstnavatele na 

území ČR.“ Tuto praktiku posvětil i Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn.: III.ÚS 

3616/10, kde dovodil, že „o přeložení nejde v situaci pouhého "nového", byť jednostranného, 

určení konkrétního místa výkonu práce v rámci těch, jež jako místa výkonu byla již sjednána v 

pracovní smlouvě.“ Výsledkem tohoto názoru Ústavního soudu je, že zaměstnavatelé mohou 

po zaměstnankyních požadovat změnu pracoviště například z Prostějova do Plzně, jak tomu 

bylo ve výše zmíněném nálezu, a to i přes to, že pečuje o malé dítě. K tomuto nálezu uplatnil 

odlišné stanovisko soudce prof. JUDr. Jan Musil, CSc., který připomíná, že sám Ústavní soud 

v dřívějších rozhodnutích dovodil, že „i při rovnosti obou účastníků pracovněprávního vztahu 

před zákonem zaměstnavatel je a bude i nadále silnější stranou, takže ochrana zaměstnanců 

                                                 
74 § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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má své opodstatnění.“75 V této souvislosti prof. Musil konstatuje, že sjednané místo výkonu 

práce často není výsledkem dohody dvou stran, nýbrž je určeno zaměstnavatelem tak, aby 

výhody plynuly pouze jemu, a takto široké vymezení by mělo být posouzeno jako příčící se 

dobrým mravům a jako obcházení zákona.  

Dle mého názoru jsou výše uvedené praktiky rovněž v rozporu s ustanovením § 241 

odst. 1 ZP, který stanoví zaměstnavateli povinnost při zařazování zaměstnanců do směn 

přihlížet k potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti.  

 

 

4.2.4 Noční práce a zvláštní úprava práce přesčas   

 

Jak již bylo zmíněno výše, práce žen v noci byla po dlouhá desetiletí pro společnost 

nepředstavitelná, a byla zakázána nejen normami práva mezinárodního, ale rovněž právem 

národním. Již v roce 1919 byla přijata Úmluva MOP č. 4, o noční práci žen, která zakazovala 

noční práci žen v průmyslových závodech bez ohledu na jejich věk. Tato úmluva byla 

Československem ratifikována a vyhlášena pod č. 81/1922 Sb.76 Úmluva č. 4 byla revidovaná 

v roce 1948 jako Úmluva č. 89. Stále obsahovala zákaz zaměstnávání žen v noci bez rozdílu 

věku, a to v jakémkoli veřejném nebo soukromém průmyslovém podniku nebo jeho pobočce s 

výjimkou podniků, v nichž jsou zaměstnáváni jen členové téže rodiny. Výjimku také tvořily 

ženy, které zaujímaly řídící místa nebo místa technické povahy a ženy zaměstnané ve 

zdravotnictví a v sociálních službách.  

Starý zákoník práce č. 65/1965 Sb., obsahoval zákaz noční práce žen v § 152. Toto 

ustanovení umožňovalo noční práci jen ženám starším 18 let, a to jen v několika málo 

případech. Ženy starší 18 let mohly v noci například pracovat, jestliže to vyžadoval naléhavý 

zájem společnosti a šlo-li o práce méně namáhavé. Nestalo se tak ale z rozhodnutí ženy, nýbrž 

po povolení ze strany vlády.  

§ 152 starého zákoníku práce byl novelou provedenou zákonem č. 74/1994 Sb. zrušen. 

Vliv na tuto změnu měla Úmluva MOP č. 171, o noční práci z roku 1990, kterou byl zrušen 

zákaz noční práce žen, a došlo ke zrovnoprávnění obou pohlaví, kdy si žena může také 

rozhodnout, zda chce pracovat v noci. Tato úmluva byla Českou republikou ratifikována dne 6. 

8. 1996.  

                                                 
75 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 27/96 ze dne 2. 7. 1996 
76 KOMENDOVÁ, Jana. Vznik mezinárodní normotvorby v oblasti pracovního práva. Masarykova univerzita 

v Brně, Právnická fakulta, 2011 [online]. [Citováno dne 20. 3. 2018].  Dostupné na  

< https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/normotvorba/Komendova_Jana_1849.pdf> 
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Ke zrušení zákazu noční práce žen se váže nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1994, 

sp. zn.: Pl.ÚS 13/94, který se zabýval návrhem skupiny poslanců, kteří se domáhali zrušení 

novely provedené zákonem č. 74/1994 Sb. mimo jiné v bodě, kterým se zrušuje zákaz noční 

práce žen. Ústavní soud však dovodil, že se novelou „dosáhlo zrušení rozdílu mezi mužem a 

ženou při noční práci a odstranila se tak centralizovaná agenda povolování výjimek ze zákazu 

noční práce žen. Tento zákaz, ačkoliv dosud prezentovaný jako projev péče o ženy, byl v praxi 

pociťován jako diskriminace žen“77 a návrh zamítl. Podobně se k této otázce postavil Soudní 

dvůr EU ve věci C-345/89, kde dovodil, že zákaz noční práce je diskriminační, pokud takový 

zákaz neplatí i pro muže.  

V současnosti platném zákoníku práce se za noční práci považuje práce konaná mezi 

22. a 6. hodinou78 a ochrana se vztahuje již jen na těhotné zaměstnankyně, které si v noci nepřejí 

pracovat. Takováto zaměstnankyně pak musí v souladu s § 239 odst. 1 věta druhá ZP 

zaměstnavatele požádat o zařazení na denní práci a tento je povinen jí vyhovět. Tuto povinnost 

zaměstnavateli rovněž ukládá § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce. Zaměstnankyně není 

povinna dokládat svoji žádost lékařským posudkem, jako je tomu u zaměstnance nezpůsobilého 

k noční práci podle § 41 odst. 1 písm. f) zákoníku práce.  

Pokud zaměstnavatel nemá odpovídající práci, na kterou by ženu zařadil, jedná se o 

překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného 

výdělku.79 Rovněž pokud by žena po zařazení na denní práci dosahovala bez svého zavinění 

nižšího příjmu, má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ze systému 

nemocenského pojištění, podobně jako u převedení na jinou práci. Ustanovení § 239 odst. 1, 

věta druhá se obdobně použije také na kojící zaměstnankyni a na zaměstnankyni-matku do 

konce devátého měsíce po porodu.  Česká úprava vychází ze Směrnice Rady č. 92/85/EHS, 

která v čl. 7 stanoví povinnost států zajistit, aby ženy v době těhotenství a v době následující 

po porodu nebyly nuceny vykonávat noční práci. Noční prací žen se rovněž zabývá Revidovaná 

Evropská sociální charta, která v čl. 8 odst. 4 stanoví požadavek regulace noční práce těhotných 

žen, žen krátce po porodu a žen kojících své děti.  

Úplně opačný postoj, než k práci vykonávané v noci, zaujal zákonodárce k práci 

vykonávané přesčas.80 Tato je zákoníkem práce v § 241 odst. 3 striktně zakázána těhotným 

                                                 
77 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1994, sp. zn.: Pl.ÚS 13/94 
78 § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce 
79VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 454, ISBN 978-80-7478-955-7 
80 Za práci přesčas se dle § 78 odst. 1 písm. i) rozumí 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.  
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zaměstnankyním. Zaměstnankyním, ale i zaměstnancům pečujícím o dítě mladší jednoho roku 

pak zaměstnavatel nesmí práci přesčas nařídit, ale může se s nimi na práci přesčas dohodnout.  

V problematice zákazu práce přesčas se opět dostáváme k otázce zjišťování těhotenství 

u zaměstnankyň. Je samozřejmě v pořádku, že zaměstnankyně nemají povinnost informovat 

zaměstnavatele o svém těhotenství, ale bez informací ze strany zaměstnankyně nemá 

zaměstnavatel, obzvláště v raných stádiích těhotenství, šanci svým povinnostem dostát. 

Zaměstnavateli přitom při porušení zákazu zaměstnávání prací přesčas hrozí pokuta ze strany 

inspekce práce až jeden milion korun.81  

Jako další problém vnímám absenci možnosti svobodného rozhodování pro těhotné 

ženy, zda chtějí pracovat přesčas, a mám za to, že stávající úprava, je pro ženy diskriminační a 

porušuje zásadu rovných příležitostí pro muže a ženy. Pokud práci přesčas nebrání zdravotní 

komplikace, pak by bylo dle mého názoru vhodnější nechat rozhodnutí, podobně jako u noční 

práce, na samotných zaměstnankyních. Důvod zavedení tak přísné úpravy je o to více zarážející, 

že Česká republika není vázána žádnou mezinárodní smlouvou či předpisem Evropské unie, 

který by práci přesčas těhotných žen výslovně zakazoval.   

 

4.2.5 Přestávky ke kojení a prostory pro odpočinek těhotných a kojících 

zaměstnankyň a zaměstnankyň-matek do konce devátého měsíce po porodu 

 

Je bez debat, že kojení je pro malé dítě nejpřirozenějším způsobem výživy a je prospěšné 

pro vybudování imunity a pro zdravý vývoj dítěte. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit 

zaměstnankyním, které se po porodu vrátily do práce, možnost v kojení pokračovat. 

Revidovaná Evropská sociální charta v čl. 8 odst. 3 zakotvuje povinnost smluvních stran 

stanovit, aby matky kojící své děti měly nárok na dostatek volného času pro tento účel. Úmluva 

MOP č. 183 je již konkrétnější a v čl. 10 zakotvuje právo kojící zaměstnankyně na jednu nebo 

více přestávek denně nebo na zkrácení pracovní doby, aby mohla kojit své dítě. Čl. 10 

v odstavci druhém zároveň stanoví, že tyto přestávky se mají započítávat do pracovní doby.  

Přestávky ke kojení jsou v zákoníku práce upraveny v § 242 ZP, který v odstavci prvním 

stanoví povinnost zaměstnavatele poskytnout kojící zaměstnankyni kromě přestávek v práci 

zvláštní přestávky ke kojení. To ale pouze za předpokladu, že zaměstnankyně o přestávky 

požádá.82 Dle odst. 2 se zaměstnankyni, pracující po stanovenou týdenní pracovní dobu, 

poskytují dvě půlhodinové přestávky do konce jednoho roku dítěte a jedna půlhodinová 

                                                 
81 § 15 odst. 1 písm. q) ve spojení s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.  
82 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 460, ISBN 978-80-7478-955-7 
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přestávka v období dalších tří měsíců. Z toho vyplývá, že zaměstnankyně má nárok na 

přestávky na kojení do 15 měsíců věku dítěte. Odstavec třetí pak v souladu s úmluvou MOP č. 

183 stanoví, že „přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada 

mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.“ 

Dle komentáře k zákoníku práce nemusí žena fakt, že své dítě stále kojí zaměstnavateli 

nikterak prokazovat. Postačí, že dítě splňuje zákonem uvedený věk.83 V literatuře jsem však 

našla i názor, že pokud má zaměstnavatel pochybnosti ohledně toho, zda žena skutečně stále 

kojí, může si od ní vyžádat potvrzení od lékaře.84 Osobně se přikláním spíše k prvnímu názoru, 

jelikož takováto informace se mi zdá jako velice intimní a současně kojení do 15. měsíce věku 

dítěte nepovažuji za nic neobvyklého.   

Ohledně přestávek ke kojení zaznívají názory, že úprava je zbytečná a zastaralá.85 

Pravdou je, že s ohledem na délku rodičovské dovolené v České republice nejsou přestávky ke 

kojení zaměstnankyněmi mnoho využívány a své uplatnění by měly spíše v zemích, kde mají 

ženy nárok na kratší rodičovskou dovolenou, např. ve Španělsku, kde mají ženy nárok na 

placenou dovolenou pouze po dobu čtyř měsíců.86  

K možnosti ženy využít právo na přestávky na kojení se váže další povinnost 

zaměstnavatele, a to poskytnout kojící ženě vhodné prostory. Tyto by měly ženě především 

poskytovat soukromí, což je v dnes moderních tzv. open space kancelářích často velice 

problematické. 

Povinnost zaměstnavatele ohledně poskytování vhodných prostor je dále zakotvena v § 

103 odst. 4 ZP, který stanoví, že „zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu 

přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.“ Požadavky na tyto prostory jsou 

konkretizovány  nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci. Dle § 55 odst. 4 tohoto nařízení musí tyto prostory umožňovat odpočinek vleže. 

 

 

 

                                                 
83 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 460, ISBN 978-80-7478-955-7 
84 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 1. vydání, s. 83, ISBN 978-80-

7478-337-1 
85 Tamtéž, s. 82 
86 BIČÁKOVÁ, Alena; KALÍŠKOVÁ Klára. Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na 

trhu práce. Národohospodářský ústav AV ČR: 2015, s. 4, ISBN 978-80-7344-354-2 
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4.2.6 Mateřská dovolená  

 

Právo ženy na přiměřeně dlouhé pracovní volno z důvodu vysokého stupně těhotenství a 

v době bezprostředně po porodu zakotvují snad veškeré mezinárodní úmluvy zabývající se 

pracovními podmínkami žen. Toto právo bylo zaručeno již Úmluvou MOP č. 3 z roku 1919. 

Mateřská dovolená je dnes zakotvena v čl. 11 odst. 2 písm. b) Úmluvy OSN o odstranění všech 

forem diskriminace žen, který stanoví povinnost států přijmout veškerá potřebná opatření „k 

zavedení mateřské dovolené s platem nebo se srovnatelnými sociálními výhodami bez ztráty 

dřívějšího zaměstnání, služebního postavení nebo sociálních příspěvků.“ Dále je upravena 

Revidovanou Evropskou sociální chartou v čl. 8 odst. 1, který již konkrétně stanoví její 

minimální celkovou délku na 14 týdnů. Stejnou délku mateřské dovolené zaručuje i úmluva 

MOP č. 183, která zároveň v čl. 4 odst. 4 uvádí, že „součástí mateřské dovolené je šestitýdenní 

povinná mateřská dovolená po narození dítěte.“ 

Na evropské úrovni je mateřská dovolená upravena směrnicí Rady č. 92/85/EHS v čl. 8, 

který v odst. 1 zakotvuje nárok zaměstnankyň na „nepřetržité období nejméně čtrnácti týdnů 

mateřské dovolené rozložené před nebo po porodu.“ V odst. 2 je dále uvedeno, že „mateřská 

dovolená uvedená v odstavci 1 musí zahrnovat povinnou mateřskou dovolenou v rozsahu 

nejméně dvou týdnů rozložených před nebo po porodu v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy nebo zvyklostmi.“ 

V zákoníku práce nalezneme úpravu mateřské dovolené v § 198 a násl. Podle zařazení do 

systematiky zákoníku práce je mateřská dovolená považována za překážku v práci na straně 

zaměstnankyně, při které má žena v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na 

omluvené pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. V době čerpání mateřské dovolené je 

žena finančně zabezpečována ze systému nemocenského pojištění. Tomuto zabezpečení se 

věnuji v kapitole 5.1. 

O mateřskou dovolenou žena nemusí zaměstnavatele žádat, pouze mu oznámí nástup 

s doložením potvrzení od lékaře.87 V souladu s § 195 odst. 1 zákoníku práce mají 

zaměstnankyně nárok na mateřskou dovolenou v trvání 28 týdnů, resp. 37 týdnů v případě 

vícečetného porodu. Na mateřskou dovolenou můžou ženy nastoupit nejdříve od počátku 

osmého týdne před očekávaným dnem porodu, zpravidla se tak děje od počátku šestého týdne.  

Ačkoliv nástup na mateřskou dovolenou je právo a nikoliv povinnost, zákoník práce stanoví 

minimální délku pracovního volna a dobu, po kterou zaměstnavatel nesmí zaměstnankyni 

                                                 
87 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 383, ISBN 978-80-7478-955-7 
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umožnit výkon práce. Mateřská dovolená nesmí nikdy být kratší než 14 týdnů, které jsou 

garantovány mezinárodními úmluvami, a nesmí skončit před uplynutím tzv. „šestinedělí“, tedy 

šest týdnů ode dne porodu. Právě v době šesti týdnů po porodu nesmí zaměstnavatel ženě 

umožnit výkon práce.88 Pokud bude chtít žena ihned po skončení mateřské dovolené nastoupit 

zpět do zaměstnání, má zaměstnavatel dle § 47 ZP povinnost zařadit ji na původní práci a 

pracoviště. Tato povinnost vyplývá rovněž z čl. 15 směrnice Rady č. 2006/54, o zavedení 

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

povolání, který uvádí, že „žena má nárok vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo 

za podmínek, které nejsou méně příznivé.“ 

Další odlišnost od běžné úpravy stanoví § 217 odst. 5 ZP. Toto ustanovení je výjimkou 

z principu, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud totiž žena zaměstnavatele požádá 

o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, je 

zaměstnavatel povinen jí vyhovět.89 Pro zaměstnankyni je vyčerpání dovolené bezprostředně 

po skončení mateřské dovolené výhodné, jelikož následná rodičovská dovolená se v souladu 

s § 216 ZP nepovažuje za výkon práce a dle § 223 by se ženě dovolená krátila. 

 

4.2.7 Rodičovská dovolená a problematika návratu ženy do pracovního procesu 

 

Institut rodičovské dovolené byl zákoníkem práce zaveden až s účinností od 1. 1. 2001, 

a to v souladu se směrnicí Rady č. 96/34, o rodičovském volnu, která provádí rámcovou dohodu 

o rodičovské dovolené uzavřenou dne 14. 12. 1995 mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

Tato dohoda zaručuje individuální právo na rodičovskou dovolenou z důvodu narození nebo 

osvojení dítěte, a to jak ženám, tak mužům. Zákoníkem práce je rodičovská dovolená upravena 

v § 196, kterým je zaměstnavateli stanovena povinnost poskytnout zaměstnankyni po skončení 

mateřské dovolené a zaměstnanci, který je otcem dítěte, ode dne narození dítěte, na jejich žádost 

rodičovskou dovolenou, a to až do tří let věku dítěte. Zaměstnanci mohou požádat o kratší 

rodičovskou dovolenou, případně tuto čerpat po částech, tzn. vrátit se do práce po vyčerpání 

dohodnuté rodičovské dovolené a zaměstnavatele znovu požádat o její poskytnutí. I v tomto 

případě je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět.90 Na druhou stranu zaměstnavatel není 

                                                 
88 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 
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oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.  
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povinen akceptovat ukončení rodičovské dovolené ze strany zaměstnance před dohodnutým 

datem.91 

Mnohé průzkumy ukazují, že délka čerpání rodičovské dovolené je závislá na vzdělání 

matky. Čím vyšší je její vzdělání, tím kratší dobu zpravidla setrvává na rodičovské dovolené. 

S tím souvisí také další trend, tedy že ženy vykonávající kvalifikovanější povolání využívají 

rodičovskou dovolenou po kratší období než ženy v manuálních a méně náročných profesích.92 

Rodičovská dovolená je považována za překážku v práci na straně zaměstnankyně, při 

níž nenáleží náhrada mzdy. V době čerpání rodičovské dovolené je zaměstnanci či 

zaměstnankyni poskytována dávka sociální podpory ve formě rodičovského příspěvku. O této 

dávce se blíže zmiňuji v kapitole 5.2. 

Ačkoliv právní řád umožňuje čerpat rodičovskou dovolenou i otcům, tato možnost není 

ve většině států Evropské unie mnoho využívána. Poměr mužů na rodičovské dovolené se 

v Evropě pohybuje kolem 1 – 2 %, v České republice muži tvoří zhruba 1 % osob pobírajících 

rodičovský příspěvek.93 Dle mého názoru je tomu tak nejen z důvodu přetrvávajícího tradičního 

uspořádání rodiny, kdy žena se stará o děti a muž „nosí domů peníze“, ale rovněž z důvodů 

finančních, kdy muži průměrně vydělávají více než ženy (viz kapitola 2.2).  

Samostatnou kapitolou je problematika návratu žen do zaměstnání po skončení čerpání 

mateřské a rodičovské dovolené. O velice vysokém procentu žen, které se stávají 

nezaměstnanými právě v době skončení rodičovské dovolené, jsem se již zmiňovala. Důvodem 

může být ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy nadstandardní délka rodičovské dovolené, při 

které, zejména ve specializovaných odvětvích, ženy přicházejí o kvalifikaci na potřebné úrovni. 

Dalším důvodem může být neochota zaměstnavatelů ženu po rodičovské dovolené znovu 

zaměstnat a potýkat se tak s hrozbou častých absencí zaměstnankyně, například z důvodu 

nemoci dítěte či prázdnin ve školce či škole, kterým se žádná matka nevyhne.  

Pro nástup ženy zpět do zaměstnání je nezbytné zajistit péči o její dítě. Mnoho matek se 

však potýká s umisťováním dětí do mateřských školek, ve kterých často není pro tříleté děti 

místo. Pokud však žena po skončení rodičovské dovolené do práce nenastoupí, jedná se o 

porušení jejích povinností, které může vést až k výpovědi. Podobný případ řešil Nejvyšší soud 

České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 10. 10. 2008, sp. zn.: 21 Cdo 4411/2007. 

Zaměstnankyni byl v tomto případě ukončen pracovní poměr výpovědí z důvodu nenastoupení 

                                                 
91 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 1. 1996, sp. zn.: 13 Co 413/95. 
92 KUCHAŘOVÁ, Věra a kol. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Uplatnění 

nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. Praha: Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí, 2006, 1. vydání. ISBN 80-87007-18-2 
93 Tamtéž  
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do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené, ačkoliv tato svého zaměstnavatele 

informovala o nemožnosti nastoupit a žádala o neplacené pracovní volno. Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí konstatoval, že ačkoliv zaměstnankyně, která po skončení rodičovské 

dovolené nenastoupila do práce, porušuje povinnost stanovenou právními předpisy, tak 

„nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení další mateřské dovolené do práce jenom proto, že 

nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské 

školy) a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a 

vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit po 

skončení mateřské dovolené do práce z důležitých důvodů a že má proto nárok na poskytnutí 

pracovního volna. Její jednání proto nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních 

povinností (porušení pracovní kázně) a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního 

poměru.“94  

Po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni na 

„práci odpovídající pracovní smlouvě.“95 Tento požadavek vyplývá rovněž z ustanovení 2 odst. 

5 rámcové dohody o rodičovské dovolené. Zaměstnavatel tedy není povinen zaměstnankyni 

zařadit na stejné pracovní místo, jako tomu je po skončení mateřské dovolené. To otevírá 

širokou škálu možností, jak zaměstnankyni nástup do práce znepříjemnit s cílem donutit ji 

k odchodu ze zaměstnání. Zvláště pokud se matka neorientuje v právní úpravě a nezná svá 

práva, je pro zaměstnavatele lehké svého cíle dosáhnout. Z vlastní praxe například vím o 

praktikách jedné velké společnosti, která po nástupu z rodičovské dovolené zcela účelově nutí 

své zaměstnankyně, převážně prodavačky, absolvovat čtrnáctidenní školení na druhé straně 

republiky. Odjet na takovou dobu je často pro matku malého dítěte nereálné a tak situace často 

končí dohodou o ukončení pracovního poměru. Společnosti rovněž často využívají příliš široce 

definovaného místa výkonu práce, aby mohly zaměstnankyně vysílat po celé republice, jak jsem 

zmínila v kapitole 3.2.3, přičemž nepřihlížejí k potřebám zaměstnankyň pečujících o děti. Časté 

je rovněž vytváření nepřátelského pracovního prostředí, kde je zaměstnankyni dáváno najevo, 

že o ni v práci není zájem.96 

 

 

 

                                                 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2008, sp. zn.: 21 Cdo 4411/2007. 
95 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 89, ISBN 978-80-7478-955-7 
96 BIČÁKOVÁ, Alena; KALÍŠKOVÁ Klára. Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na 

trhu práce. Národohospodářský ústav AV ČR: 2015, s. 15. ISBN 978-80-7344-354-2. 
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4.2.8 Vhodná úprava stanovené týdenní pracovní doby  

 

Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o kratší 

pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, pokud ho o to 

požádá těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 

15 let, nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se 

považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), 

ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Na takovouto úpravu pracovní 

doby mají výše zmíněné skupiny zaměstnanců právní nárok a zaměstnavatel může odmítnout 

vyhovět takovéto žádosti pouze za situace, kdy mu v tom brání vážné provozní důvody. 

V případném řízení před soudem však musí tyto vážné provozní důvody prokázat.97 Zákoník 

práce definici vážných provozních důvodů neposkytuje, a tak se s jeho interpretací musely 

soudy potýkat již několikrát. 

 Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003 

dovodil, že je rozhodující, jak významný zásah do provozu zaměstnavatele by povolení kratší 

pracovní doby znamenalo. O vážné provozní důvody by se dle tohoto rozhodnutí jednalo „pouze 

v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů 

nebo činnosti) zaměstnavatele.“ 

V rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2007, sp. zn.: 21 Cdo 612/2006 bylo 

konkretizováno, že ačkoliv zaměstnavatel může žádostem o úpravu pracovní doby vyhovět o 

to snadněji, čím více má zaměstnanců, kteří se mohou vzájemně zastupovat, „po zaměstnavateli 

nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnával - v rozporu se svými potřebami - další (jinak 

nadbytečné) zaměstnance jen proto, aby mohl případně vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu 

nebo jinou vhodnou 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. (…) Závěr o tom, zda vážné provozní důvody nebrání vyhovění žádosti, proto 

nemůže být ovlivněn úvahou, že by zaměstnavatelem tvrzené znemožnění, narušení nebo vážné 

ohrožení řádného provozu nenastalo (bylo odvráceno), kdyby přijal jiného (dalšího) 

zaměstnance.“ Ve stejném rozsudku soud rovněž došel k závěru, že „vážné provozní důvody 

(…) nelze spatřovat v tom, že by zaměstnavatel, kdyby vyhověl žádosti jednoho z oprávněných 

zaměstnanců o úpravu pracovní doby, vytvořil "precedens", který by mohly využít i další 

oprávnění zaměstnanci.“  

                                                 
97 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2007, sp. zn.: 21 Cdo 612/2006. 
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Výše uvedené rozhodnutí ze dne 5. 6. 2007 však Nejvyšší soud ČR překonal svým 

rozhodnutím ze dne 9. 7. 2014, sp. zn.: 21 Cdo 1821/2013, ve kterém vyslovil názor, že 

„řešením může být také přijetí dalšího zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek nebo dohodu 

o pracovní činnosti právě v rozsahu, v němž měla žalobkyně 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. Smyslem právní úpravy zkrácené pracovní doby podle 

ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce je umožnit v tomto ustanovení uvedeným zaměstnancům 

vykonávat práci v zaměstnaneckém poměru i s ohledem na jejich (omluvitelné) jiné osobní a 

rodinné povinnosti.“ 

Pokud zaměstnavatel nevyhoví žádosti o úpravu pracovní doby, může se zaměstnankyně 

obrátit na soud, aby rozhodl, zda na straně zaměstnavatele skutečně existují vážné provozní 

důvody, nicméně po dobu řízení má povinnost vykonávat práci ve sjednaném rozsahu a ve 

sjednané pracovní době. Zvláště u žen, které nastupují do práce po skončení rodičovské 

dovolené, toto může představovat problém, který může vyústit až ke ztrátě zaměstnání. I to je 

důvodem vysoké nezaměstnanosti žen bezprostředně po rodičovské dovolené, o které jsem se 

již zmiňovala. Čím je dítě starší, tím menší problém samozřejmě zaměstnankyni činí sladit 

rodinný a pracovní život. Pro zaměstnavatele však není rozhodující, zda a v jaké míře je dítě 

soběstačné a pokud žena na úpravě pracovní doby trvá, má povinnost jí vyhovět až do 15 let 

věku dítěte. Ačkoliv úpravu pracovní doby považuji za vhodný institut, věková hranice je dle 

mého názoru zbytečně vysoká vezmeme-li v úvahu rozumovou vyspělost dospívajících dětí.   

Vhodná úprava stanovené týdenní pracovní doby není v České republice hojně 

využívána, což dokazují statistiky Českého statistického úřadu, dle kterých je podíl žen 

zaměstnaných na kratší pracovní dobu 10 % ze všech zaměstnaných žen. U mužů se jedná pouze 

o 2,3 %.98 Ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy se jedná o enormní rozdíl, vezmeme-li 

v úvahu, že například ve Velké Británii pracuje na částečný úvazek 40,8 % žen a v Rakousku 

dokonce 47 % žen.99 100 Důvodem může být neochota zaměstnavatelů přijímat zaměstnance na 

částečný úvazek nebo nezájem ze strany žen například z důvodu zmenšené možnosti profesního 

postupu či z důvodu méně výhodných podmínek, zejména finančních. Dalším problémem, se 

kterým se ženy zaměstnané na kratší pracovní dobu setkávají, je množství přidělované práce ze 

                                                 
98 Český statistický úřad, Zaostřeno na ženy a muže 2017 [online], str. 161. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné 

na <https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
99 Tamtéž 
100 Tabulku mezinárodního srovnání podílů zaměstnaných žen a mužů na částečný úvazek v evropských zemích 

naleznete jako přílohu č. 4 na str. 72 
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strany zaměstnavatele, které málokdy reflektuje kratší pracovní dobu, a po ženě je často 

požadován stejný objem práce, jako od zaměstnance na plný úvazek.  

Pracovníkům s kratší pracovní dobou zaručuje zákaz diskriminace a stejné pracovní 

podmínky Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku uzavřená dne 6. června 1997 mezi 

obecnými mezioborovými organizacemi (UNICE, CEEP a EKOS), která je provedena směrnicí 

Rady č. 97/81.  

Kromě zkrácení pracovní doby se zaměstnanci a zaměstnankyně mohou se 

zaměstnavatelem dohodnout na jiné vhodné úpravě stanovené týdenní pracovní doby. Klasicky 

se jedná o posunutí začátku nebo konce pracovní doby či o rozvržení pracovní doby na menší 

počet dní.101 Vhodným řešením pro ženy pečující o děti je rovněž některá z forem flexibilního 

zaměstnávání. Jedná se zejména o již zmíněnou kratší pracovní dobu (zkrácený úvazek), práci 

z domova, pružnou pracovní dobu či sdílení pracovního místa.   

 

4.2.9 Překážky v práci na straně zaměstnanců z důvodu péče o dítě 

 

S mateřstvím nevyhnutelně souvisejí situace, kdy se žena nemůže do zaměstnání 

dostavit právě z důvodu péče o dítě. Důležitým nástrojem pro umožnění sladění rodinného a 

pracovního života je stanovení určitých situací, kdy zaměstnancům náleží pracovní volno a 

zaměstnavatel je povinen omluvit jejich nepřítomnost v práci. Zákoník práce upravuje několik 

takovýchto situací.  

Zaměstnavatel má například dle § 191 ZP ve spojení s § 39 zákona o nemocenském 

pojištění povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnankyně z důvodu ošetřování dítěte mladšího 

10 let, které onemocnělo, nebo utrpělo úraz. Zaměstnankyni po dobu ošetřování dítěte nenáleží 

náhrada mzdy či platu, ale ze sytému nemocenského pojištění po dobu devíti dní, resp. šestnácti, 

pokud se jedná o osamělou zaměstnankyni, která má v trvalé péči dítě do 16 let věku, může 

čerpat ošetřovné. Podle stejného ustanovení se za překážku na straně zaměstnankyně považuje 

péče o dítě mladší než 10 let za předpokladu, že z důležitých důvodů nemůže být v péči 

školského zařízení nebo jiného obdobného zařízení, v jehož péči jinak dítě je. Jedná se například 

o situace, kdy je školské zařízení uzavřeno z důvodu havárie, mimořádného opatření při 

epidemii nebo jiné nepředvídané události nebo pokud byla dítěti nařízena karanténa. I v tomto 

případě může zaměstnankyně čerpat ošetřovné.  

                                                 
101 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 1. vydání, s. 73, ISBN 978-80-

7478-337-1 
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Zaměstnavatel má rovněž povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnankyně, pokud 

osoba, která o dítě jinak pečuje, absolvovala vyšetření nebo ošetření u poskytovatele 

zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnankyně, 

onemocněla, utrpěla úraz, porodila, byla přijata k poskytnutí lůžkové péče nebo 

komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, byla přijata do zdravotnického zařízení jako 

průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče nebo jí byla nařízena karanténa, 

a proto nemůže o dítě pečovat. Na poskytnutí ošetřovného ze systému nemocenského pojištění 

nemá zaměstnankyně nárok v případě, kdy se překážka v práci vyskytla z důvodu vyšetření 

osoby nebo ošetření osoby, která o dítě jinak pečuje.  

V souvislosti s překážkami v práci zákoník práce v § 206 ukládá zaměstnancům 

odpovídající povinnost včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, pokud je 

jim překážka v práci předem známá. Zaměstnanci jsou rovněž povinni překážku v práci 

zaměstnavateli prokázat.  

Na pracovní volno z výše uvedených důvodů mají samozřejmě nárok také zaměstnanci. 

Z průzkumů však vyplývá, že v téměř 90 % případů pečuje o nemocné dítě hlavně matka102 a 

z tohoto důvodu jsem v této kapitole psala převážně o zaměstnankyních.  

  

                                                 
102 KUCHAŘOVÁ, Věra. a kol. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Uplatnění 

nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. Praha: Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí, 2006, 1. vydání. ISBN 80-87007-18-2 
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5. Hmotné zabezpečení žen v době těhotenství a mateřství  
 

Jelikož mateřská i rodičovská dovolená jsou v zákoníku práce koncipovány jakožto 

překážky v práci na straně zaměstnankyně, za které nenáleží náhrada mzdy, je potřeba ženy 

čerpající toto volno finančně zabezpečit jiným způsobem. V České republice se tak děje jednak 

dávkou z nemocenského pojištění v době čerpání mateřské dovolené a jednak dávkou ze 

systému státní sociální podpory v době čerpání rodičovské dovolené. V následujících 

kapitolách se krátce zmíním nejen o obou dávkách, ale rovněž o možnosti žen si v době čerpání 

těchto dávek a v době čerpání mateřské či rodičovské dovolené přivydělat.   

 

5.1 Peněžitá pomoc v mateřství 
 

Na peněžitou pomoc v mateřství, jakožto na dávku z nemocenského pojištění, dosáhnou 

pouze ženy, které splňují podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 

kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud 

tuto dobu žena nesplní, náleží jí ode dne porodu rodičovský příspěvek. Podpůrčí doba činí 28 

týdnů, resp. 37 týdnů u vícečetného porodu, což odpovídá maximální možné délce mateřské 

dovolené. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu za kalendářní den. 

Požadavek minimální doby účasti na nemocenském pojištění pro výplatu dávek je jistě 

rozumný a z hlediska udržitelnosti systému rovněž nezbytný. Jak již bylo řečeno, výše dávky 

je vypočítávána z denního vyměřovacího základu, který je redukován tzv. redukčními 

hranicemi. Žen s nižšími příjmy se tato redukce téměř nedotkne, avšak čím více ženy před 

nástupem na mateřskou dovolenou vydělávaly, tím více se jim nárok na dávku krátí. Proti 

tomuto konceptu protestuje například poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která 

v rozhovoru pro server aktuálně.cz uvedla, že chystá návrh, kterým by byly zrušeny redukční 

hranice s tím, že ponechána by byla jen ta nejvyšší, která dnes činí 2 998 Kč. K danému dále 

uvedla: „Jde mi zejména o to, aby ti, kteří systém nijak jinak nezatěžují, protože nemají nárok 

získat jakékoli sociální dávky, nebyli biti za svůj úspěch, snahu, aktivitu či vyšší vzdělání.“103 

                                                 
103 Aktuálně.cz. Matky nesmí být bity za svůj úspěch či vzdělání, říká Pekarová a prosazuje spravedlivější 

mateřskou. 20. 3. 2018 [online]. [Citováno dne 20. 3. 2018].  Dostupné na   

<https://zpravy.aktualne.cz/domaci/adamova-o-skolkach-se-bavi-muzi-kteri-ani-nemaji-male-deti-

s/r~0bd26c38293811e8aca5ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu&redirected=1522016855> 
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Ve stejném rozhovoru dále upozornila, že redukce se dotýká již výdělků ve výši 30 000 

Kč měsíčně, tedy výdělků pod hranicí průměrné mzdy.104  

 Ženy, které chtějí v době čerpání peněžité pomoci v mateřství pracovat, ať už z důvodu 

zvýšení rozpočtu rodiny či z důvodu udržení kvalifikace či kontaktu se zaměstnavatelem pro 

snadnější návrat do práce, mají pouze omezené možnosti. Dle § 16 písm. a) zákona o 

nemocenském pojištění nemá pojištěnec nárok na výplatu dávek peněžité pomoci v mateřství 

za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně 

vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnankyně tedy bez přerušení výplaty 

peněžité pomoci v mateřství nemůže vykonávat práci sjednanou v pracovní smlouvě, jelikož 

ztráta tohoto příjmu je kompenzována právě dávkou nemocenského pojištění. Pokud by tedy 

žena chtěla pracovat a zároveň zachovat nárok na výplatu dávek, musela by u dosavadního 

zaměstnavatele vykonávat práci s jinou pracovní náplní nebo pracovat pro jiného 

zaměstnavatele.105 Práci pro jiného zaměstnavatele ale omezuje zákoník práce v § 304 odst. 1, 

který stanoví, že k výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, je potřeba předchozí písemný souhlas zaměstnavatele. Pokud dosavadní 

zaměstnavatel souhlas neposkytne, žena tuto práci vykonávat nesmí.  

 Otázkou je, zda žena může pracovat v období šesti týdnů po porodu. Dle komentáře 

k zákoníku práce zaměstnavatel nesmí výkon práce před uplynutím 6 týdnů od porodu ženě 

umožnit.106 Tento názor je vyvozován z ustanovení § 195 odst. 5 ZP, který mimo jiné stanoví, 

že mateřská dovolená nesmí být skončena ani přerušena před uplynutím 6 týdnů od porodu. 

Nalézt se ovšem dá i opačný názor, například Petr Bata ze Státního úřadu inspekce práce 

v Opavě pro server podnikatel.cz uvedl, že § 195 odst. 5 ZP se týká pouze pracovního poměru, 

z něhož je odvozena mateřská dovolená a že zákoník práce výslovně nezakazuje ženám 

v šestinedělí vykonávat práci u jiného zaměstnavatele.107 Při hodnocení právní úpravy je nutné 

brát v úvahu její smysl a účel, kterým v tomto případě je nepochybně chránit ženy před 

negativními následky, které by práce tak krátce po porodu mohla mít, ačkoliv se může jednat o 

ochranu proti jejich vůli. Tento názor podporuje také fakt, že dle § 18 odst. 1 písm. d) a § 31 

                                                 
104 Dle Českého statistického úřadu činila průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí roku 2017 31 646 Kč. 

[online]. [Citováno dne 20. 3. 2018]. Dostupné na <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-

2017> 
105 JANEČKOVÁ, Eva. Pracovní právo a mateřství. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 1. vydání, s. 41, ISBN 978-80-

7478-337-1 
106 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 383, ISBN 978-80-7478-955-7 
107 Podnikatel.cz. Zaměstnání na mateřské, rodičovské a práce v šestinedělí. 10. 3. 2016. [online]. [Citováno dne 

20. 3. 2018]. Dostupné na <https://www.podnikatel.cz/clanky/zamestnani-na-materske-rodicovske-a-prace-v-

sestinedeli/> 
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odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce je neposkytnutí mateřské dovolené, nebo její poskytnutí 

v rozporu § 195 až 198 ZP správním deliktem, za který hrozí pokuta až do výše půl milionu 

korun.  

 

5.2 Rodičovský příspěvek 
 

Rodičovský příspěvek je dávka, která je vyplácena osobě, která osobně celodenně a řádně 

pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Tato dávka je placena ze systému státní sociální 

podpory a náklady na ni hradí stát. Jejím účelem je finanční zajištění rodin s malými dětmi, kdy 

jeden z rodičů z důvodu celodenní péče o dítě nemůže docházet do zaměstnání. Nárok na 

rodičovský příspěvek náleží maximálně do čtyř let věku dítěte a maximální možná vyplacená 

částka je 220 000 Kč, resp. 330 000 Kč u vícečetných porodů. Rodičovský příspěvek je dávkou 

tzv. netestovanou, nárok na dávky se tudíž neodvíjí od výše příjmu. 

Jak již bylo řečeno, nárok na dávky rodičovského příspěvku trvá do 4 let věku dítěte. 

Rodičovskou dovolenou je však zaměstnavatel povinen poskytnout pouze do tří let věku dítěte. 

Po této době může zaměstnavatel poskytnout neplacené volno, ale rovněž může trvat na nástupu 

do práce.108 To může mnoha rodinám činit problémy, pokud si například naplánují čerpat 

rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte, může se stát, že celkovou částku ani nevyčerpají. 

Jak bylo zmíněno v kapitole o rodičovské dovolené, rodiče se rovněž často potýkají s problémy 

ohledně umístění takto malých dětí do zařízení předškolního vzdělávání. 

Osobně se domnívám, že úprava rodičovského příspěvku není v České republice nastavena 

zcela optimálně. Od 1. 1. 2018 si sice rodič může nastavit délku čerpání dávky, a tím pádem 

také její výši, a zároveň byla zrušena horní hranice výše čerpání příspěvku ve výši 11 500 Kč, 

stále jsou však nastaveny hranice tak, že na rychlejší vyčerpání málokdo dosáhne.  

Pokud rodičům nelze stanovit denní vyměřovací základ, ať už z důvodu nezaměstnanosti, 

z důvodu neplacení nemocenského pojištění OSVČ či z důvodu studia, mohou dávku čerpat 

v maximální výši 7 600 Kč měsíčně.109 Celkovou částku tak mohou vyčerpat rychleji než dle 

úpravy před novelou, která stanovila, že „nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu 

narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ podle odstavců 3 a 4, náleží 

                                                 
108 Srov. VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, 

Jiří. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 5. vydání, s. 386, ISBN 978-80-7478-955-7 
109 Tisková zpráva MPSV. Od ledna dochází ke změnám u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě. 

Praha, 14. 11. 2017. [online]. [citováno dne 2. 4. 2018]. Dostupné na 

<https://www.mpsv.cz/files/clanky/32017/TZ_-

_Od_ledna_dochazi_ke_zmenam_u_rodicovskeho_prispevku_zvysi_se_i_pridavek_na_dite.pdf > 
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rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího 

dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.“110  

I ti, kterým denní vyměřovací základ stanovit lze, jsou ale omezeni, a to výší peněžité 

pomoci v mateřství. Celkovou částku tak mohou rychleji vyčerpat pouze rodiče, kteří již dříve 

dosahovali vyšších příjmů.  

Další problém, který v úpravě rodičovského příspěvku shledávám, je nárok na pobírání 

dávek pouze na nejmladší dítě v rodině. Mám za to, že pokud zákonodárce u vícečetných 

porodů zvedl maximální možnou částku, kterou lze vyčerpat, mimoděk tím připustil, že rodiny 

s více dětmi potřebují dávky vyšší. Já osobně se tedy domnívám, že právní úprava jde 

zavedením podmínky čerpání rodičovského příspěvku pouze na nejmladší dítě v rodině proti 

svému účelu, kdy tímto účelem má být výpomoc ze strany státu s náklady spojenými s péčí o 

dítě. Výsledkem poté je, že pokud si žena přeje více dětí, ale zároveň chce vyčerpat celou 

částku, kterou stát nabízí, výrazně se prodlouží její nepřítomnost v práci.  

Pokud si ženy k rodičovskému příspěvku chtějí přivydělat, není vyloučeno, aby konaly 

práci pro svého, či jiného zaměstnavatele. Jedinou podmínkou, kterou musí splnit, je osobní 

celodenní péče o dítě. Tato se dle § 31 odst, 3 písm. e) zákona o státní sociální podpoře považuje 

za splněnou i pokud rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, například babičkou či chůvou. 

Pokud však chtějí rodiče umístit dítě do jeslí či školky, a zároveň je dítě mladší dvou let, mohou 

tak učinit maximálně na 46 hodin měsíčně. U dětí starších dvou let se docházka do uvedených 

zařízení nesleduje.  

  

                                                 
110 § 30 odst. 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění do 31. 12. 2017 
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Závěr 
 

 V úvodu této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce jsem 

si dala za cíl zmapovat platnou právní úpravu postavení žen v pracovněprávních vztazích 

v České republice, zejména co se jejich ochrany v období těhotenství a krátce po porodu týče, 

a s tím související úpravu zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení.  

V pracovněprávních vztazích měly ženy vůči mužům nerovné postavení již od samých 

počátků ženské práce. Na ženy bylo spíše pohlíženo jako na matky a manželky a jejich 

zaměstnávání vyvolávalo mnoho negativních reakcí. Postupem času se obraz ženy jakožto 

pracovnice ve společnosti ustálil, ba začal být pro dobré finanční zajištění rodiny nezbytný. 

Nerovné postavení, ač je zakázáno v mnoha závazných dokumentech, však v mnoha aspektech 

přetrvalo. Ženy se s diskriminací potýkají již při výběrových řízeních, kdy často musí odpovídat 

na otázky ohledně rodiny či plánovaného mateřství. V zaměstnání rovněž dle statistik dosahují 

nižší odměny za práci stejné hodnoty a mají menší pravděpodobnost kariérního růstu. Ženy jsou 

také více zatížené péčí o domácnost, kdy v mnoha rodinách je péče o děti a o domácnost stále 

zcela samozřejmě považována za ženskou práci. Mnoho žen tak musí řešit jak zvládnout 

skloubit svou úlohu matky a zaměstnankyně zároveň.  

  Zákonodárci jsou si této složité pozice žen vědomi a za účelem usnadnění sladění 

rodinného a pracovního života a rovněž za účelem ochrany mateřství žen jsou zaváděny tzv. 

zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň. Při zavádění takovýchto zvláštních podmínek se 

však musí postupovat opatrně, jelikož pokud by nesledovaly pouze účel ochrany zdraví ženy 

v těhotenství a mateřství a násilně by se snažily zvýhodnit ženy, mohla by být pozice žen na 

pracovním trhu tímto naopak zhoršená a zaměstnavatelé by byli demotivováni k zaměstnávání 

žen. Zvláštní úprava by měla vést pouze k ochraně žen v době, kdy jsou zranitelnější a jsou 

z určitých důvodů znevýhodněné vůči ostatním zaměstnancům. V předpisech upravujících 

zákaz diskriminace je pak veskrze uvedeno, že takovéto zvláštní pracovní podmínky se 

nepovažují za diskriminaci.   

 V českém právním řádu je k ochraně mateřství zavedeno několik institutů. Některé 

z těchto institutů jsou k dosažení účelu naprosto nezbytné, jiné nejsou tolik využívány a některé 

jsou dle mého názoru zcela bezdůvodné. Zvláštní pracovní podmínky žen prošly za posledních 

několik desítek let změnami, kdy byly rušeny neopodstatněné zákazy, jako například absolutní 

zákaz práce v noci či zákaz práce v podzemí pro všechny ženy. Přetrvávajícím sporným 

ustanovením zákoníku práce je absolutní zákaz práce přesčas pro těhotné zaměstnankyně, který 

pokládám za velice problematický. Dle mého názoru zakládá nerovné postavení a 
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zaměstnankyně velice znevýhodňuje.  Pokud žena nemá v těhotenství obtíže a pracovat přesčas 

chce, nevidím důvod, proč ji v tomto jejím rozhodnutí omezovat. 

Dalším problematickým ustanovením je § 240 ZP, který zakotvuje možnost přeložení 

zaměstnance pouze na jeho žádost. Cílem zákonné úpravy je ochránit nejen zaměstnankyně, ale 

rovněž zaměstnance pečující o děti do 8 let věku před svévolným přeložením ze strany 

zaměstnavatele. Problém zde spatřuji v judikatuře, kdy Ústavní soud posvětil praktiku 

sjednávání široce určeného místa výkonu práce, přičemž jednostranné určení nového místa 

v rámci takto sjednaných míst nepovažuje za přeložení. Zaměstnavatel tak může zaměstnance 

přesunout dle jeho libosti na druhý konec republiky nebo tuto možnost využít k vynucování 

určitého chování. Zákonná úprava tedy dle mého názoru ve světle judikatury ztrácí svůj smysl. 

Na druhou stranu velice důležitým a potřebným opatřením je existence zakázaných prací 

a pracovišť, které by mohly ohrozit zdravotní stav matky i dítěte či institut povinného převedení 

na jinou práci, pokud žena zakázanou práci vykonává. Dalším důležitým opatřením je mateřská 

dovolená, která ženám umožňuje absenci v práci po dobu 28 týdnů za účelem porodu a rané 

péče o dítě. Na mateřskou dovolenou nejčastěji navazuje rodičovská dovolená, kterou mohou 

ženy čerpat do tří let věku dítěte. Ohledně délky rodičovské dovolené jsem však trochu 

skeptická, jelikož si myslím, že výpadek z pracovního procesu na tři roky je na újmu jak 

zaměstnankyním, tak zaměstnavatelům. Ovšem do doby, než bude ze strany státu, případně i 

ze strany soukromých subjektů, zajištěno místo v institucích předškolního vzdělávání pro děti 

mladší tří let, je takováto délka trvání rodičovské dovolené nezbytná. Proti přijímání dětí do 

školek od dvou let věku však mnoho psychologů i pedagogů protestuje a upozorňují na možné 

ohrožení vývoje dětí. Kompromisním řešením by tak mohla být větší nabídka alternativních 

forem organizace práce, například práce na zkrácený úvazek či práce z domova. 

Zaměstnavatelé však tyto formy práce nenabízejí dostatečně. Přesto zůstávám optimistická a 

domnívám se, že po vzoru ostatních zemí Evropy se flexibilní zaměstnávání bude rozmáhat i u 

nás. 

Ohledně předškolního a raného školního vzdělávání vyvstává problém pro rodiče 

pracující například ve službách, kde nejsou výjimečné dvanáctihodinové směny a tzv. dlouhý a 

krátký týden. Tyto ženy pak musí vyzvedávání a hlídání dětí řešit přes babičky, kamarádky či 

placené chůvy, jelikož často nevědí o možnosti požádat zaměstnavatele o úpravu stanovené 

týdenní pracovní doby. Nicméně i pokud zaměstnavatele o úpravu požádají, málokdy jim je 

z jejich strany vyjito vstříc. Možným důvodem je povinnost zaměstnavatele vyhovět 

zaměstnanci pečujícímu o dítě až do 15 let věku. Pokud by se tato hranice snížila například na 

6 let věku dítěte, zvýšila by se ochota zaměstnavatelů k tomuto opatření přistupovat.    
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Po dobu čerpání rodičovské dovolené jsou ženy (v menšině případů muži) finančně 

zajištovány ze systému státní sociální podpory. Náklady na státní sociální podporu hradí stát a 

dávky u mnoha žen nemusí dosáhnout ani výše minimální mzdy. Ženy se tak po dobu pobírání 

rodičovského příspěvku při celodenní péči o dítě stávají závislé na příjmu svého partnera, 

v případě samoživitelek pak na dalších sociálních dávkách. I z tohoto důvodu mnoho žen dává 

přednost kariéře před rodinou. 

 V dalších opatřeních zavedených na ochranu žen, které se dostaly do „obtížné životní 

situace“111 nespatřuji zásadní nedostatky. Pravdou je, že některé instituty nejsou tolik 

využívány, jako jsou například přestávky na kojení či prostory pro odpočinek těhotných a 

kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu, ale je dobře, že ženy 

tuto možnost mají.  

 Dle mého názoru je pro ženy i přes veškerou zákonnou úpravu stále velice těžké sladit 

péči o rodinu a o domácnost společně s pracovním vytížením. Jedním z důvodů je nízké 

povědomí žen o jejich právech a o povinnostech zaměstnavatelů. Ženy se tak vlastní 

nevědomostí staví do těžké pozice. Dalším důvodem jsou přetrvávající stereotypy ohledně 

postavení žen v rodině i ve společnosti. Nelze však očekávat, že zákony budou upravovat 

rozdělení domácích prací mezi partnery, a tak zaleží pouze na domluvě uvnitř rodiny. Pokud 

oba partneři pracují na plný úvazek, měli by se rovněž spravedlivě podělit o domácí práce a 

péči o děti.  

 V rámci tak krátké práce, jako je diplomová práce, se nelze postavením žen na trhu práce 

zabývat tak do hloubky, jak bych si přála. Nicméně jsem se snažila zmapovat nejdůležitější 

instituty upravující postavení žen na pracovním trhu, jako je zásada rovného zacházení, zákaz 

diskriminace či zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a tyto nějakým způsobem zhodnotit. 

Mým názorem je, že zákonná ochrana žen je v současné době vcelku dostačující a vyvážená, 

ale je třeba dbát na její respektování a zejména zvýšit povědomí žen o jejich právech nejen 

v období těhotenství a mateřství a rovněž zvýšit všeobecné povědomí o obsahu pojmů zásada 

rovného zacházení a zákaz diskriminace. Je jasné, že postavení žen na trhu práce od 19. století 

prošlo několika pozitivními změnami a ženy si jakožto zaměstnankyně dokázaly vydobýt 

pevnou pozici, kdy nejsou považovány pouze za domácí hospodyňky ani za zranitelné oběti, 

které samy o sobě potřebují speciální ochranu. Po napsání této práce jsem ale došla k závěru, 

že ideálního stavu nebylo z důvodu přetrvávajících stereotypů doposud dosaženo.   

 

 

                                                 
111 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1202/2014. 
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112 Evropské středisko podniků s veřejnou účastí  
113 Dnes BUSINESSEUROPE: Konfederace evropského podnikání (do ledna 2007 Unie zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů Evropy) 
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Příloha č. 1 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy žen a mužů  
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2017, zpracoval Odbor statistiky trhu práce a rovných 

příležitostí, 30. 12. 2017, s. 172, ČSÚ, [online] dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
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Příloha č. 2 – poměr vysokoškolsky vzdělaných žen a mužů v zaměstnaneckém poměru 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Ženy a muži v datech 2017 [online], s. 31. Dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zeny a-muzi-v-datech-2017> 

 

 

 

Příloha č. 3 – Vývoj míry zaměstnanosti žen podle věkových skupin  

 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2017, zpracoval Odbor statistiky trhu práce a rovných 

příležitostí, 30. 12. 2017, s. 153, ČSÚ, [online] dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/zeny%20a-muzi-v-datech-2017
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Příloha č. 4 - Mezinárodní srovnání podílů zaměstnaných žen a mužů na částečný úvazek 

v evropských zemích 

 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2017, zpracoval Odbor statistiky trhu práce a rovných 

příležitostí, 30. 12. 2017, s. 161, ČSÚ, [online] dostupné na 

<https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017> 
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Právní úprava postavení žen na trhu práce 

 

Abstrakt  
 

 Cílem této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce je 

přiblížení nejen současného stavu, ale rovněž historického vývoje pozice žen 

v pracovněprávních vztazích. V práci se zabývám úpravou zákazu diskriminace a zásady 

rovného zacházení na úrovni práva mezinárodního, unijního a národního a dále zmapováním 

zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, které jsou zaváděny za účelem ochrany žen 

v období těhotenství a mateřství, společně s přiblížením judikatury v této oblasti.  

 Postavení žen na trhu práce nebylo vždy ideální a svou dnešní pozici si ženy musely 

vybojovat. V mnoha rodinách však stále přetrvává tradiční uspořádání, kdy péče o děti a o 

domácnost je zcela samozřejmě považována za ženskou práci. Mnoho žen tak musí řešit jak 

zvládnout skloubit svou úlohu matky a zaměstnankyně zároveň.  

 Má práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji vývoji postavení žen 

ve společnosti a na pracovním trhu, a to od 19. století do období po roce 1989.  Druhá a třetí 

kapitola je zaměřená na zákaz diskriminace a zásadu rovného zacházení. Zatímco druhá 

kapitola slouží k přiblížení a vysvětlení těchto pojmů, ve třetí kapitole se věnuji jejich zakotvení 

na úrovni práva mezinárodního, evropského a národního. Ve čtvrté kapitole se nejprve krátce 

věnuji analýze zaměstnanosti žen v České republice a poté vymezuji pojem zvláštních 

pracovních podmínek žen, kdy se snažím přiblížit veškerá opatření zavedená k zajištění 

ochrany těhotenství a mateřství a další specifika pracovněprávního vztahu takto chráněných 

zaměstnankyň. Kapitola zvláštních pracovních podmínek žen je rozčleněna do devíti 

podkapitol, které jsou řazeny tak, jak s nimi ženy přicházejí do styku, tedy nejdříve se věnuji 

speciální úpravě pro těhotné, poté pro kojící a ženy krátce po porodu a nakonec pro ženy 

pečující o starší děti. Poslední pátá kapitola je věnována hmotnému zabezpečení žen v období, 

kdy pro vysoký stupeň těhotenství či kvůli péči o dítě nemohou docházet do zaměstnání.  
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Legislation of the women’s position on labor market 

Abstract  
 

 

The aim of this thesis called „Legislation of the women’s position on labor market“ is 

to describe not only current situation but also historic progression of women’s position in 

employment relations. It is focused on the regulation of equal treatment and the prohibition of 

discrimination in international law, European law and Czech law and also  on special working 

conditions of women, which are established for protection of female employees during 

pregnancy and maternity. I also try to acquaint readers with judicial decisions in this area.  

 Women’s situation on labor market was not always great and they had to fought for  

better position. Traditional arrangement where house keeping and raising kids is naturally 

considered as women’s responsibility is still common in most families. That is why lots of 

women have to learn how to coordinate mother‘s role and their job.  

 My thesis is divided into five chapters. First chapter is dedicated to evolution of 

women’s position in society and on labor market from 19th century to the period after Velvet 

revolution in 1989.  Second and third chapters are focused on equal treatment and the prohibition 

of discrimination. While the purpose of the second chapter is to define these expressions, the 

third chapter serves to explain international, European and national legislation of equal treatment 

and the prohibition of discrimination. At the beginning of the fourth chapter there is briefly 

discussed women’s employment rate in the Czech Republic and the rest is dedicated to special 

working conditions of women where I try to describe all measures established for protection of 

pregnancy and maternity and other specifics of employment relations. The fourth chapter is 

divided into nine subchapters. The order of these subchapters  is created as women experience 

them, it means that first come subchapters about special legilsation for pregnant, then for breast-

feeding and women shortly after childbirth and last for women who take care of older children.  

Last fifth chapter is about financial security of women at the time when they can not work 

because of late stage of pregnancy or because of taking care of their baby.  
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