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Česká republika – Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s. 
 

Slaďování rodinného a pracovního ţivota a rodičovská dovolená v České republice 

 

Český systém mateřské a rodičovské dovolené je dvoustupňový. Ńest aņ osm týdnů před 

oficiálním datem porodu nastupuje ņena na mateřskou dovolenou, která trvá 28 týdnů (37 

týdnů při narození vícerčat). Na mateřskou dovolenou můņe po uplynutí ńestinedělí nastoupit i 

muņ, který poņívá stejných práv a povinností jako ņeny (oficiálně se vńak v tomto případě 

hovoří o rodičovské dovolené). Po dobu mateřské dovolené je pobírána peněņitá pomoc v 

mateřství, která je dávkou nemocenského pojińtění a její výńe je odvozována z výńe 

předchozího platu. Pokud se daná osoba vrátí do zaměstnání po uplynutí mateřské dovolené, 

má nárok na tu samou pozici, z které na mateřskou dovolenou odcházela.  Po mateřské 

dovolené následuje rodičovská dovolená, která trvá do tří let dítěte. Osoba pečující o dítě 

můņe jeńtě zaměstnavatele poņádat o udělení neplaceného volna do čtyř let věku dítěte. 

Pečující osoba pobírá rodičovské příspěvek, který je v současné době poskytován na základě 

volby ve třech základních výměrách: zrychlené - do dvou let věku dítěte, klasické – do tří let 

věku dítěte a pomalé - do čtyř let věku dítěte. Po návratu z rodičovské dovolené (do tří let 

věku dítěte) má navracející se rodič právo na pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě. 

Zvláńtní ochranu mají také těhotné ņeny – např. jim zaměstnavatel nemůņe dát výpověď atd.  

 

Největší problémy v oblasti mateřské/ rodičovské a slaďování:  

- nerespektování zákonných ustanovení ze strany zaměstnavatelů: s problémy se 

setkávají navracející se ņeny i muņi předevńím po návratu z rodičovské dovolené. 

Zaměstnavatelé předpokládají, ņe ņeny – matky spolu s ochodem na mateřskou 

dovolenou odcházejí také z firmy a po návratu z rodičovské s nimi uņ fakticky příliń 

nepočítají, i kdyņ ze zákona by měli nabídnout pracovní pozici odpovídající pracovní 

smlouvě. Jedním z důvodů je délka rodičovské dovolené – do tří či čtyř let věku dítěte, 

ale také to, ņe zaměstnavatelé s rodiči na rodičovské dovolené nekomunikují, 

nenabízejí flexibilní uspořádání pracovní doby atd. S tímto problémem se setkávají 

předevńím zaměstnanci ze soukromých firem, veřejné instituce a organizace zákonná 

opatření zpravidla dodrņují a rodiče v nich pracující nemají takové obavy.  

- Nedostatek flexibilních úvazků na trhu práce: v současné ČR je nedostatek 

pracovních míst s flexibilní úpravou pracovní doby či práce z domova. Pokud tyto 

formy práce odráņejí zájmy zaměstnavatele i zájemci zaměstnance, mohou zkrácené 

úvazky či kombinace práce z domova a kanceláře přispět k lepńím moņnostem pro 

slaďování rodinného a pracovního ņivota. Při prosazování tohoto typu úvazků, je vńak 

nutné vyhnout se zkuńenostem ze zemí jako Německo či Holandsko, kdy se částečné 

úvazky stávají pro pracující matky začarovaným kruhem a pracovat na celý úvazek je 

pro ně velmi sloņité. Částečné úvazky atd. by měly být volbou a nikoli jedinou 

moņností. Nejvhodnějńí je pojetí částečných úvazků jako nástroje pro řeńení 

specifických ņivotních zkuńeností (návrat z rodičovské, péče o závislou osobu atp.).  

Rodiče dětí do patnácti let věku mají nárok na zkrácený úvazek, pokud tomu 

zaměstnavateli nebrání závaņné provozní důvody. V současné době je vńak toto 

zákonné opatření zneuņíváno a je velmi častou a běņnou odpovědí při ņádosti o 

částečný úvazek. Zaměstnavatel nespecifikuje důvody, které ho k odmítnutí vedly a 

které jsou podle něj zásadní pro chod firmy.  

- Systémové problémy s rodičovskou dovolenou: rodičovská dovolená trvá v ČR aņ 

do tří let věku dítěte, je také moņné poņádat zaměstnavatele o neplacené volno do čtyř 

let věku dítěte. I kdyņ Zákoník práce obsahuje řadu ustanovení, které mají chránit 

navracející se rodiče (větńinou matky) z rodičovské zpět do zaměstnání, 
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zaměstnavatelé – předevńím v soukromé sféře – tato ustanovení nedodrņují a nemají 

zájem o návrat rodičů zpět do zaměstnání. V České republice bohuņel není zvykem 

udrņovat s rodiči na rodičovské dovolené (větńinou ņenami, které tvoří větńinu osob na 

RD) kontakt a proto se ņeny vracejí do zaměstnání po třech či čtyřech letech 

nekomunikace se svým zaměstnavatelem, coņ přináńí problémy pro obě strany. Navíc 

je poměrně problematické pracovat při rodičovské dovolené, protoņe u stejného 

zaměstnavatele nemůņe ņena/ muņ na rodičovské pracovat ve stejné pracovní pozici, 

ale musí se zaměstnavatelem uzavřít novou smlouvu na jiný druh práce. Najít zcela 

jinou pozici je u řady zaměstnavatelů problém (např. ve veřejné a státní správě, NNO, 

atd., ministerstvo práce a sociálních věcí vńak prý v této oblasti chystá změny). Stále 

je také malá nabídka částečných úvazků, flexibilní úpravy pracovní doby či práce z 

domova, které usnadňují a umoņňují slaďování rodinného a pracovního ņivota. 

Participaci pečujících matek a otců komplikuje také nedostatek dostupných sluņeb 

péče o děti do tří let a nízká kapacita mateřských ńkol (od 3 let věku), která je 

způsobena zvýńenou porodností v posledních letech.   

- Nedostatek kvalitních zařízení péče o děti: Páteř systému nerodičovské
1
 péče je v 

současné době soustředěna ve veřejných mateřských ńkolách (kam mohou být 

umísťovány děti od 2 let, vzhledem k nedostatečné kapacitě vńak reálně aņ od 3 let). A 

právě regionální a kapacitní dostupnost je v současné době největńím problémem v 

této oblasti. V České republice bylo ve ńkolním roce 2009/ 10 neúspěńně vyřízeno na 

29 632 ņádostí, od  ńkolního roku 2005/ 06 jde o více neņ trojnásobný nárůst
2
. Pouze v 

58 % obcí je dostupnost MŃ reálná pro vńechny zájemce
3
. Zásadní nedostatek je pak 

ve sluņbách a zařízeních péče o děti do 3 let, v ČR je kolem 30 veřejných jeslí (číslo se 

neustále mění, některé jesle zanikají atd.). Vedle toho fungují soukromé jesle a tzv. 

minińkoličky, které jsou otevřené i pro děti mladńí 3 let. Jejich problémem je vńak 

velká finanční náročnost.  

- Genderové stereotypy: v českém prostředí jsou stále silné genderové stereotypy 

vztahující se k mateřství a otcovství. Za nejvhodnějńí péči se povaņuje, kdyņ ņena 

zůstane s dítětem doma do 3 let. Muņi na rodičovské dovolené tvoří zhruba 1 %. 

Otcovská dovolená není v České republice uzákoněna a v krátkodobém horizontu se 

ani nechystá. Stereotypy vztahující se k tomu, ņe vhodnějńí pro péči o malé děti jsou 

ņeny se často přelévají v diskriminaci ņen na trhu práce. Zaměstnavatelé větńinou 

zastávají názor, ņe ņena – matka (předevńím předńkolních dětí) není tolik efektivní 

zaměstnankyní jako muņi a bezdětní. Nicméně s diskriminací se potýkají i ņeny, u 

kterých se očekává ņe se “brzo” stanou matkami. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jako nerodičovská péče jsou chápána zařízení a sluņby péče o děti, které jsou realizovány mimo vlastní rodinu - 

jesle, mateřské ńkoly, babysitting. 
2 Informace Ústavu pro informace ve vzdělávání. Předńkolní výchova: B3.1  Předńkolní vzdělávání – děti v 

předńkolním vzdělávání, podíl na populaci 3–5letých dětí ve ńkolním roce 2003/04 aņ 2009/10. 

http://www.uiv.cz/clanek/729/2009. 
3
 Kuchařová, V. a kol. (2009). Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-

7416-041-7. 
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Slovenská republika – Sylvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce 

a rodiny 

 
Problémy a výzvy  zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného ţivota 

v Slovenskej republike 

 

Spoločenský záujem o problematiku zosúlaďovania, harmonizácie pracovného, rodinného 

a osobného ņivota, prekonávanie tejto potenciálnej i aktuálnej dilemy, je akcentovaný 

zmenami na trhu práce, zmenami v demografickej situácii,  otázkami zachovania sociálnej 

kohézie i  zmenami v hodnotovo-normatívnom systéme mužov a žien.  

 

Autentické a efektívne snahy o zosúladenie pracovného a rodinného ņivota sú na Slovensku 

pomerne novou agendou, k rozńíreniu a  „popularizácii“ ktorej  výrazne prispela  priorizácia 

európskymi štruktúrami. Význam ľudského činiteľa je oproti nedávnemu obdobiu častejńie 

zdôrazňovaný, firmy sú v rámci starostlivosti o zamestnancov a zamestnankyne  motivované 

k zohľadňovaniu ich rodinnej situácie a sociálnych potrieb.  

 

Vo vládnych dokumentoch sú zamestnávatelia vyzývaní k vytváraniu väčńích moņností 

a k ńirńiemu vyuņívaniu práce na čiastočný úväzok, práce doma, dočasnej práce a rôznych 

druhov variabilných pracovných reņimov. (Legislatívnym zabezpečením a aplikáciou rovnosti 

príleņitostí muņov a ņien vo vńetkých sférach ņivota slovenskej spoločnosti sa zaoberal 

dokument: Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov (2001). Prvýkrát explicitne zmienil 

„povinnosť zamestnávateľa vytvárať podmienky na zosúladenie pracovného a rodinného 

života zamestnancov a zamestnankýň.“ Potrebu „...stimulovať zamestnávateľov k vytváraniu 

variabilných foriem zamestnávania ņien a muņov.“  Ďalńím dokumentom je Návrh opatrení 

na zosúladenie rodinného a pracovného života (2006), ktorého ambíciou bolo „podporiť 

zvýńenie zamestnateĺnosti  a zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami a zníņenie rizika, 

ņe tieto osoby budú vystavené dileme práca verzus rodina alebo sa stanú objektom 

diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu starostlivosti o rodinu, rozńíriť podporné 

a odľahčovacie sluņby pre rodiny tak, aby sa navrhnuté opatrenia stali nástrojom vytvárania 

priestoru pre vyrovnávanie sa s nepriaznivými demografickými zmenami na Slovensku.“) 

 

Aké problémy sú vńak v tejto oblasti typické pre súčasné Slovensko ?: 

 

 aj v slovenských podmienkach dosiaľ platí horšia situácia, horšia pozícia žien 

(starostlivosť o rodinu, domácnosť a jej jednotlivých členov – väčńinovo delegovaná na 

ņeny), sprevádzaná ich snahou individuálne, vlastnými silami, či stratégiami „dostáť“ 

nárokom zamestnania a rodinných rolí 

 rodinná a materská rola je eńte často a stereotypne povaņovaná za prekážku špičkového 

výkonu ženy v zamestnaní, zotrvačnosť „protikladnosti“ vnímania materstva a 

zamestnania 

 malý záujem a vzájomná informovanosť zainteresovaných aktérov o podporu opatrení na 

zosúlaďovanie práce a rodinného ņivota 

 absencia aktuálnych, reprezentatívnych údajov o postojoch, preferenciách populácie napr. 

k uplatneniu a rozńíreniu flexibilných foriem organizácie práce, potrebe sluņieb 

starostlivosti a pod. 

 nedostatok relevantných poznatkov o skutočnom stave v oblasti organizácie práce a 

pracovného času v SR a v ostatných krajinách EÚ. 
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Zahraničné skúsenosti ukazujú dôležitosť zladenia organizácie práce muža i ženy, umoņňujú 

sledovať napr. vplyv individuálne zvoleného a regulovaného pracovného času muņov a ņien 

na celkovú životnú rovnováhu a spokojnosť, vrátane rodinnej oblasti života. Na Slovensku 

vńak dosiaľ hlavnú záťaž pri starostlivosti o závislých členov rodiny nesú prevaņne ženy. Táto 

skutočnosť je podmienená  pretrvávajúcim tradičným chápaním deľby práce v rodine, ale aj 

obmedzeným prístupom k sociálnym službám. Z regionálneho hľadiska treba brať do úvahy  aj 

obmedzený prístup na trh práce, ktorý častokrát limituje najmä ženy.  

 

Medzi potenciálne bariéry zosúlaďovania pracovných a rodinných povinností muņov aj ņien 

moņno ďalej zaradiť aj malý záujem sociálnych partnerov i miestnych samospráv. Európske 

odporúčania a skúsenosti opäť zdôrazňujú silné partnerstvá, spoluprácu vńetkých aktérov 

(vlády, regionálne  a miestne samosprávy, zamestnávatelia, odbory, mimovládne organizácie, 

jednotlivci). 

 

Prekáņky a stereotypy sú  vńak viditeľné rovnako vo verejnej ako aj v súkromnej sfére. 

V praxi nefunguje politika rovnakých príležitostí ako zohľadnenie osobnej a rodinnej situácie 

pracovníka/pracovníčky. Zamestnávatelia uprednostňujú tradičné modely, dôraz na určený 

priebeh a organizáciu práce pred hodnotením finálneho pracovného výsledku. Akýkoľvek typ 

zmeny organizácie práce je povaņovaný za odchýlku od normy. Neochota zamestnávateľov  

môže prameniť aj z nedostatočných vedomostí o výhodách týchto modelov organizácie práce, 

z obáv o vyššie nároky na prevádzkové podmienky, administratívnu náročnosť a pod.  Najmä 

od ņien sa očakáva, ņe sa prispôsobia existujúcim formám organizácie práce, ktoré vytvárali 

muņi podľa potrieb a priorít muņov. Obzvláńť ņenám – matkám tento model nevyhovuje, 

preto sú častokrát nútené rezignovať na kariéru alebo na rodinu (materstvo).  

 

Problém zosúladenia pracovného, rodinného a súkromného ņivota, z neho vyplývajúce nároky 

a dôsledky, sa doteraz  prenáńal takmer výhradne na ņeny. Konflikt práca vs. rodina je 

povaņovaný za problém ņien, nielen na úrovni verejnej mienky a zamestnávateľov, ale 

častokrát i samotnými ņenami, ktoré sa snaņia „vlastnými silami“ ako jediné aktérky 

plnohodnotne splniť nároky zosúladenia práce a rodiny. Súvisí to s prevaņujúcimi rodovými 

stereotypmi a tradičným chápaním rodinných rolí.  

 

Slabá podpora rodovej rovnosti je tak podmienená aj tradicionalistickým charakterom 

Slovenska, absenciou, či nedostatkom služieb pre rodiny s malými deťmi, prevahou rodinnej 

starostlivosti delegovanou na ženy, nedostatkom času. Zohľadniť treba aj faktor zvyku, 

nedocenenosť žien a z nej vyplývajúcu slabšiu prieraznosť, nižšie sebavedomie a sebadôveru. 

 

Je potrebné  pripomenúť, ņe nízky podiel vyuņívania flexibilnej formy organizácie práce 

ņenami je okrem objektívnych prekáņok a obmedzení podmienený aj obavou z ich 

sekundárneho znevýhodnenia na trhu práce. Napr. zníņením  ńance získať trvalé pracovné 

miesto, alebo nerovnakou hodinovou mzdou čiastkových úväzkov oproti plným úväzkom. 

Sumarizácia: 

Bariéry zosúlaďovania pracovných a rodinných povinností muņov a ņien na Slovensku: 

 tradičné chápanie rodiny, pretrvávajúce modely deľby práce medzi muņom a ņenou 

 celková miera nezamestnanosti (regionálne diferencovaná) 

 malý záujem decíznej sféry o podporu opatrení na zosúlaďovanie práce a rodinného 

ņivota, 

 malý záujem sociálnych partnerov. 
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Prekáţky širšieho uplatňovania flexibilných foriem práce: 

 nevyhnutnosť plne dvojpríjmového modelu domácností 

 neinformovanosť, neznalosť legislatívnych moņností (zamestnanci aj zamestnávatelia) 

 neochota zamestnávateľov – obavy z vyńńích nárokov na prevádzkové podmienky, 

administratívnu náročnosť 

 absencia aktuálnych, reprezentatívnych údajov o postojoch, preferenciách k uplatneniu 

a rozńíreniu flexibilných foriem organizácie práce 

 

Rodové prekáţky: 

 od ņien sa očakáva, ņe sa prispôsobia existujúcim tradičným formám práce 

 rodinná a materská rola je často povaņovaná za prekáņku ńpičkového výkonu ņeny 

v zamestnaní - „protichodnosť“ vnímania materstva a zamestnania 

 konflikt práca-rodina je povaņovaný za „problém ņien“ (nielen na úrovni verejnej mienky) 

 obava ņien zo sekundárneho znevýhodnenia na trhu práce - napr. zníņenie ńance získať 

trvalé zamestnanie, nerovnaká hodinová mzda čiastkových úväzkov 

 faktor zvyku, nedocenenosť, slabńia prieraznosť, niņńia sebadôvera ņien 

 

Jednou z nových a úspeńne sa rozvíjajúcich foriem „good practice“ v oblasti rovnosti 

príleņitostí sú rôzne typy súťaņí, ocenení, auditov, ktoré sa v jednotlivých krajinách vyhlasujú 

a ktoré majú za cieľ zviditeľniť tie podniky a podnikateľov, ktorí sa nesprávajú ku svojim  

zamestnancom a zamestnankyniam len ekonomicky, ale snaņia sa zohľadňovať aj ich rodinnú 

situáciu,  sociálne a osobné  potreby, vrátane otvorenej podpory  zosúlaďovania pracovného, 

rodinného a súkromného ņivota. 

 

Súťaņ pod názvom „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ bola v Slovenskej republike 

iniciovaná pri príleņitosti Medzinárodného dňa rodiny (15. máj) v roku 2000. Vyhlásilo ju 

a garantom sa stalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  K základným cieľom 

súťaņe patrí motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé 

k rodinným povinnostiam zamestnancov a zamestnankýň a verejné ocenenie tých 

zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť zosúlaďovaniu pracovného 

a rodinného  ņivota, ako aj podpore rodovej rovnosti a rovnosti príleņitostí.  

 

Práve z dôvodu komplexného prístupu a ocenenia  sa tohtoročný jubilejný ročník 10. ročník 

súťaņe uņ po tretíkrát uskutoční formálne i obsahovo inovovaný, čo reflektuje aj rozńírený 

názov Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.   

 

Inovovaná súťaņ  zruńila delenie do  súťaņných kategórií - prihlasujúci/e sa vypĺňajú jednotný 

dotazník, ańpirujú  na komplexné hodnotenie a ocenenie (čo zodpovedá európskej premise 

i záväzku rovnosti príleņitostí ako integrálnej a integrujúcej  agendy, i budúcemu dôrazu aj na 

iné oblasti rovnosti príleņitostí (vek, etnicita, rasa, zdravotné znevýhodnenie a pod.). Zároveň  

Komisia kaņdý rok udeľuje ńpeciálne, vņdy  „z inej optiky nastavené“ a formulované  

ocenenie, čo jednak zvyńuje  mieru súťaņivosti a nápaditosti, jednak  do súťaņe vnáńa 

„moment očakávaného prekvapenia“ - súťaņiaci/e sa   v tomto prípade aņ po vyhodnotení 

dozvedia,  za ktorú z aktivít či činností a ako boli ocenení. 

 

V aktuálnych slovenských podmienkach treba brať do úvahy aj potenciálnu asymetriu, resp. 

nie samozrejmú komplementaritu potrieb, očakávaní zamestnávateľov a zamestnancov 

a zamestnankýň, rovnako aj dosiaľ nie integrálny charakter súvisiacich a podmieňujúcich 

oblastí, akými sú  napríklad spoločenská zodpovednosť firiem, spolupráca, „sieťovanie“ 
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rozhodujúcich aktérov, rozmanitý  stav rovnosti príleņitostí muņov a ņien. Z tohto dôvodu sú 

do posudzovaných oblastí, hľadísk explicitne zaradené napr.: 

 

Otcovská dovolenka a model delenej rodičovskej dovolenky – podpora aktívneho otcovstva, 

podieľanie sa zamestnancov na rodičovskej dovolenke, zohľadnenie partnera pri personálne 

rozvojových aktivitách, úprava pracovného času z dôvodu rodinných povinností... 

 

 Spoločenská zodpovednosť firiem v zmysle nadńtandardného pracovného prostredia, 

nadńtandardných pracovných podmienok  pre zamestnancov a zamestnankyne, podpory 

rozmanitosti zamestnancov a zamestnankýň, mimoriadnych investícií do rozvoja ľudského 

kapitálu, environmentálnych aktivít organizácie  v mieste, regióne jej sídla, firemnej 

filantropie... 

 

Spolupráca, „sieťovanie“ - aktéri/ky na ńtátnej, sektorovej, regionálnej, lokálnej úrovni 

ktorí/é sú osvedčenými partnermi/partnerkami organizácie v oblasti prorodinnej  politiky 

a politiky rovnakých príleņitostí muņov a ņien, spôsoby, formy spolupráce alebo  

„sieťovania“, námety, skúsenosti z konkrétnych realizovaných projektov (domácich 

i zahraničných) s dosahom na rodinný ņivot a rodinnú spokojnosť zamestnancov 

a zamestnankýň... 

 

Zámery a výzvy v oblasti prorodinnej  politiky a politiky rovnakých príležitostí mužov a žien - 

nápady, námety, zámery opatrení, ktoré sa z rozličných dôvodov nerealizujú, nemajú moņnosť 

realizovať, nápady, námety, zámery opatrení, ktoré  neboli zmienené, ale napriek tomu  sú 

povaņované  za zaujímavé, či dôleņité... 

Zámerom tejto a podobných súťaņí je predovńetkým zamestnávateľov motivovať a stimulovať 

pre tvorbu a realizáciu politík, opatrení, benefitov, ktoré zamestnankyniam a zamestnancom 

umoņnia efektívnejńie zosúlaďovať pracovný, rodinný a osobný ņivot. Predpokladá sa, ņe 

sa tým zároveň  podarí naplniť očakávania zamestnávateľov v súvislosti so spokojnými 

a lojálnymi zamestnancami a zamestnankyňami ako jednej zo záruk udrņateľného rozvoja 

a prosperity firmy.   

Za povńimnutie zároveň stojí čoraz výraznejńí akcent súťaņe vzhľadom na potreby 

konkrétnych znevýhodnených skupín v slovenských podmienkach (zdravotne postihnutí 

zamestnanci a zamestnankyne, Rómovia/Rómky z marginalizovaného prostredia), dôraz na 

aspekty v praxi sa vyskytujúcej viacnásobnej diskriminácie. Teda postupný presun 

monitorovacej a hodnotiacej pozornosti od prevaņne prorodinných a prorodových zámerov 

k iným aspektom (potenciálnej) diskriminácie.  

Veľkou výzvou v slovenských podmienkach  ostáva absencia autentickej odbornej a politickej 

pozornosti (vo vzťahu k situácii na trhu práce, resp. v zamestnávateľských organizáciách) 

venovaná ostatným skupinám (migranti/ky, gejovia, lesby, starńí zamestnanci 

a zamestnankyne). Teda tým skupinám, bez spravodlivej participácie a plného reńpektovania 

ktorých,  na  pracoviskách nemôņeme hovoriť o ozajstnej rozmanitosti... 

 

Doznievajúca finančná a hospodárska kríza  predstavuje mnoņstvo otáznikov a výziev pre 

tvorcov európskych i národných politík, ktoré sú neporovnateľné s výzvami v uplynulých 

desaťročiach. Časť expertov/expertiek, zaoberajúcich sa rovnosťou príleņitostí tak v súvislosti 

s krízou indikuje oprávnené obavy o „osud“, či moņnú stagnáciu obsahov agendy rovnosti 

príleņitostí. Obavy pramenia predovńetkým z očakávanej straty pracovných miest, ale aj  

z hroziacej demotivácie zamestnávateľov pokračovať  vo vytváraní opatrení a poskytovaní 
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benefitov podporujúcich v zamestnávateľských subjektoch rodovú rovnosť, rovnosť 

príleņitostí a zosúlaďovanie pracovného, rodinného a súkromného ņivota. 

 

Nie zanedbateľným sprievodným javom rozličných úsporných a  redukčných opatrení môņe 

byť aj to, ņe dosiaľ rieńené oblasti rovnosti príleņitostí sa budú banalizovať a bagatelizovať, 

s odvolávaním sa na „dôleņitosť“ takzvaných fundamentálnych otázok. Ako protiargument i  

jedno z moņných systémových rieńení  sa uvádza, ņe kríza naopak môņe, či mohla by byť  

príleņitosťou transformovať, modernizovať trh práce pri kontinuálnej podpore rovnosti 

príleņitostí –vzhľadom na  ńtruktúru  i  reprofilovanie budúcich pracovných miest. 

 

Rovnosť príleņitostí by tak mala byť nielen integrálnou agendou, ale aj  takpovediac 

„paralelnou“ stratégiou, pokiaľ ide napríklad o investície do nových technológií a 

modernizáciu infrańtruktúry. Samozrejme reálna zmysluplnosť a efektivita podobného 

uvaņovania i opatrení si vyņaduje kvalitné a senzitívne nastavené analýzy. Kríza by tak 

(nezamýńľane) mohla byť aj príleņitosťou pre nové „nastavenie“ zosúlaďovacích politík 

a opatrení, resp. pre novú formuláciu  i prístup  k rovnosti príleņitostí vńeobecne.   
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Polsko – Julia Kubisa 

 
Slaďování práce a rodiny v Polsku 

 

Analýza subjektivních a objektivních překáņek bránících polským rodičům v návratu na trh 

práce můņe poukázat na jejich různé stránky. Individuální, subjektivní rozdělení rolí a 

rozhodnutí ovlivňuje situace na trhu práce, sociální politika státu, kulturní a společenské 

faktory.  

 

Míra ekonomické aktivity matek na trhu práce představuje významný aspekt této 

problematiky. Zatímco ekonomická aktivita matek dětí mladńích tří let odpovídá zhruba 

průměru zemí OECD (průměr zemí OECD je 45,1 %, v Polsku je 49,3 %), situace matek dětí 

ve věku 3 – 5 let je zcela jiná. Průměr v zemích OECD je přes 60 %  a v zemích jako Island, 

Finsko, Ńvédsko, Slovinsko, Dánsko, Nizozemí, Estonsko, Kypr, Francie, Portugalsko je na 

trhu práce aktivních dokonce více neņ 70 % matek, kdeņto v Polsku toto číslo činí jen 55 % 

(Kurowska 2010, údaje za rok 2007).  

 

Zajímavé a důleņité jsou také údaje ohledně porodnosti za posledních 20 let. Zatímco na 

začátku 90. let připadaly v průměru dvě děti na jednu ņenu, v roce 1997 to bylo 1,5 a v roce 

2005 1,2. Ņeny se v souvislosti s mateřstvím v dneńní době rozhodují jinak: v 90. letech mělo 

nejvíce ņen první dítě mezi 20. a 24. rokem, nyní aņ mezi 25. a 29. (GUS 2006).  

Příčiny pravděpodobně spočívají v opatřeních rodinné politiky, v kulturních postojích a 

společenských nárocích a v úrovni nezaměstnanosti.  

 

Systém opatření rodinné politiky byl od začátku 90. let postupně omezován. Mateřská 

dovolená, která trvala čtyři a půl aņ ńest měsíců, byla plně placená. Po mnoha politických 

rozhodnutích směřujících ke ńkrtům v sociální oblasti (ke kterým dońlo proto, aby polský 

státní rozpočet odpovídal poņadavkům Mezinárodního měnového fondu), je nyní rodičovská 

dovolená (která trvá aņ 3 roky a má na ni nárok matka nebo otec s pracovní smlouvou) 

vyplácena jen nejchudńím rodinám (Heinen, Wator 2006). Stejné změny, kvůli nimņ dońlo k 

omezení rodičovské dovolené, vedly v Polsku k uzavření větńiny jeslí a ńkolek. Podle 

Eurostatu (2009) navńtěvuje v současnosti jesle jen 2 % dětí do 2 let a podle ministerstva 

ńkolství pouze 59 % dětí mezi 3 – 5 lety chodí do ńkolky.  Při rozhodování, zda mít dítě, 

zohledňují budoucí rodiče to, ņe jako rodina přijdou na tři roky o polovinu příjmů, nebo 

budou muset zajistit soukromou péči o dítě, za niņ se obvykle platí přímo na ruku. Vzhledem 

k tomu, ņe nejmenńí skupinu osob ekonomicky aktivních představují ņeny mezi 55 – 59 lety, 

lze usuzovat, ņe se o malé děti starají právě ony, ať uņ v rámci rodiny, neboli o svá vnoučata 

(za coņ nedostávají zaplaceno), nebo o cizí děti (coņ je placené, ale nemají na to smlouvu). 

Soukromý sektor nabízí pro děti starńí jednoho roku „kluby pro batolata“ a soukromé ńkolky, 

ale ty bývají relativně drahé – platí se za ně přes polovina polské průměrné mzdy.  

 

Při rozhodování, zda mít dítě, hraje vņdy důleņitou roli míra nezaměstnanosti. Těsně před  

tím, neņ Polsko vstoupilo do Evropské unie, dosahovala míra nezaměstnanosti 20 %, v roce 

2008 klesla na 7 % a dnes dosahuje 13 % (GUS 2001). Pokles nezaměstnanosti souvisel 

s fenoménem hromadné migrace do Velké Británie a Irska poté, co tyto země v roce 2004 

otevřely polským občanům svůj trh práce. Relativně vysoká míra nezaměstnanosti komplikuje 

jiņ tak nelehkou situaci mladých lidí na trhu práce a představuje váņnou překáņku pro to, aby 

se rozhodli mít dítě a vrátili se potom zpět do práce.  
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Se situací na trhu práce a stavem ekonomie souvisí také tradiční očekávání spojená s rolí 

matky a otce. Podle tradice se očekává, ņe otec zajistí rodinu finančně a matka se postará o 

domácnost a děti. Tento přístup se odráņí v systému rodinné politiky, který po mnoho let v 

podstatě bránil ņenám v návratu na trh práce, protoņe nezajistil dostatečný počet zařízení péče 

o malé děti, ale přitom kvůli rozpočtovým úsporám zavedl neplacenou rodičovskou 

dovolenou. Polská rodinná politika nikterak nepolemizovala s genderově vyhraněnými rolemi 

v péči o děti a domácnost (Titkow, Budrowska, Duch-Krzystoszek 2004, Woycicka 2009). 

Ņeny mají mít na starosti pečovatelské povinnosti a větńinu domácích prací. Proto na 

rodičovské dovolené zůstávají předevńím ņeny. Na trhu práce jsou povaņovány za ty, které se 

spíńe neņ muņi věnují domácím povinnostem a rodičovství. Hovoříme pak o genderovém 

modelu pro ņeny a modelu práce pro muņe („the gender model for women and job model for 

men“), jak jej popsaly Feldberg a Nakano (1979). Polské odbory a ņenské nevládní organizace 

si uvědomují, ņe na trhu práce dochází běņně k diskriminaci mladých ņen. Obtíņněji dosahují 

kariérního postupu, nedostává se jim tolik odborné přípravy, stává se, ņe se jejich pracovní 

pozice z údajných důvodů restrukturalizace zhorńí nebo za ni začnou dostávat méně peněz.  

 

Programy na podporu slaďování pracovního a osobního ņivota v Polsku procházejí stále 

vývojem. V první řadě pozorujeme kulturní změnu, k níņ dochází v mladńí generaci – mladí 

lidé častěji prohlańují, ņe chtějí ve vztahu fungovat spíńe jako partneři (Titkow, Budrowska, 

Duch-Krzystoszek 2004). Mladé matky se chtějí navzdory tradičním očekáváním (a nízkému 

počtu jeslí) vracet na trh práce, aby uspokojily své materiální potřeby a potřeby osobnostního 

růstu. Proto zde existuje více prostoru pro iniciativy podporující slaďování pracovního a 

osobního ņivota.  

 

Mladé matky, které naráņejí na obtíņe při návratu na trh práce, si s podporou Evropského 

sociálního fondu a polských pracovních úřadů mohou zaloņit vlastní firmy. Samostatná 

výdělečná činnost je povaņována za jedno z řeńení, jak skombinovat mateřské povinnosti a 

práci, protoņe poskytuje flexibilní uspořádání času a nepřináńí s sebou nepřátelské pracovní 

prostředí. Je ale třeba upozornit, ņe matky podnikatelky, které se rozhodnou mít druhé dítě, se 

mohou setkat s finančními obtíņemi. Musí si totiņ samy hradit nemocenskou dovolenou, 

během mateřské dovolené si musí platit sociální pojińtění (přestoņe v tu dobu nemají příjmy) a 

nemohou si vzít rodičovskou dovolenou.  

 

Zaměstnavatelé se účastní soutěņe „Společnost přátelská matkám“, coņ je kampaň na podporu 

příkladů dobré praxe, které ukazují, ņe slaďování pracovních a rodinných povinností můņe být 

příznivé pro zaměstnané a výhodné pro zaměstnavatele. Společnosti nabízejí dobře placené 

částečné úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci na dálku (teleworking). Iniciativy, jako je 

právě „Společnost přátelská matkám“, mají vytvářet jiný pohled na matky na trhu práce a 

představovat je jako svědomité zaměstnankyně, na které se mohou zaměstnavatelé spolehnout 

(pokud se k sobě obě strany chovají jako partneři).  

 

Matky s dětmi mladńími tří let mohou nyní snadněji vyuņívat částečné úvazky díky novelizaci 

zákoníku práce. To znamená, ņe matky mohou vyuņít část své rodičovské dovolené a přitom 

pracovat na částečný úvazek. Byla také zavedena práce na dálku jako nástroj slaďování péče o 

děti s pracovními povinnostmi.  

 

Nicméně nejzajímavějńí prvek, který zároveň nejvíce naboural tradiční postoje, bylo zavedení 

plně placené dvoutýdenní otcovské dovolené, k němuņ dońlo v roce 2010. V porovnání s tím, 

kolik času vyņaduje péče o novorozence nebo batole to není mnoho, ale ze  sociokulturního 

pohledu je to významná novinka. Kdyņ se před pár lety rozpoutala debata o otcovské 
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dovolené, povaņovali ji mnozí jen za dalńích 14 dní běņné dovolené, protoņe se 

nepředpokládalo, ņe by se otcové mohli chtít skutečně zapojovat do povinností souvisejících 

s péčí o své děti (jinak neņ zajińtěním finanční stránky). Po roce od jejího zavedení je zřejmé, 

ņe ne kaņdý má ve skutečnosti stejnou moņnost si ji vybrat, coņ je výsledkem nedostatečné 

informační kampaně ze strany ministerstva práce a sociálních věcí. Otcové zaměstnaní ve 

státní sféře si berou otcovskou dovolenou častěji neņ muņi pracující v soukromém sektoru. 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé nevědí o této moņnosti a občas ji povaņují za jakési 

privilegium a ne zákonný nárok.  

 

Druhou změnou v oblasti rodinné politiky byl nedávno (v roce 2011) přijatý takzvaný zákon o 

jeslích, který usnadňuje zakládání nových státních jeslí (financovaných částečně státem a 

částečně místní samosprávou), legální najímání chův (stát částečně přispívá na jejich plat) a 

který zavádí institut „pečující osoby“, jeņ se můņe starat o malou skupinku dětí v soukromém 

bytě na základě smlouvy s místní samosprávou (pečující osoba musí mít jistou odbornou 

zkuńenost a vzdělání).  

 

Tyto dvě legislativní iniciativy můņeme chápat jako výsledek vlivu EU. Evropská komise 

vyzdvihuje země, kde chodí vysoké procento dětí do jeslí a ńkolek, jako příklady dobré praxe 

umoņňující ņenám kombinovat práci a rodinný/osobní ņivot. V Polsku se jiņ takovémuto 

pohledu na věc dostává lepńího porozumění. Ekonomická aktivita ņen na trhu práce ale musí 

být vyrovnávána vyńńí aktivitou muņů v domácnosti a v oblasti péče – a zavedení otcovské 

dovolené byl jen první krok. Jak ņeny, tak muņi potřebují stabilní prostředí k tomu, aby si 

naplánovali zaloņení rodiny, a polský pracovní trh poskytuje relativně nejisté podmínky 

s vysokým podílem smluv na dobu určitou či dokonce občanskoprávních smluv (které ani 

neupravuje zákoník práce) místo smluv pracovních.  
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Německo – Monika Goldmann, Maresa Feldmann, sfs TU Dortmund 

 
Analýza situace týkající se sladění pracovního a osobního ţivota v Německu 

 

1 Materiály týkající se skloubení práce a rodiny v Německu  

 

Přehled literatury, která pojednává o následujících tématech v Německu:  

1. mateřská/rodičovská dovolená (MD/RD), 

2. problematika harmonizace práce a rodiny (zejména v případě rodičů na MD/RD),  

3. situace v oblasti zařízení péče o děti,  

4. nabídka flexibilních forem práce 

1.1 Mateřská / rodičovská dovolená / volno z důvodu péče o dítě 

Pracující matky a těhotné zaměstnankyně jsou chráněny před propuńtěním a (částečně) před 

ztrátou příjmů. Týká se to vńech zaměstnaných ņen v Německu, včetně ņen pracujících na 

částečný úvazek a ņen při odborné přípravě, ale ne ņen samostatně výdělečně činných, 

studentek na povinné praxi, atd. Zaměstnané ņeny nemohou být propuńtěny během těhotenství 

ani následující čtyři měsíce po porodu. Období ochrany matek trvá nejméně 14 týdnů.
4
 

Začíná ńest týdnů před předpokládaným termínem porodu a končí obvykle osm týdnů po 

porodu (dvanáct týdnů, pokud se narodily dvě a více dětí, a u předčasných porodů). U 

předčasných porodů je období prodlouņeno o počet dní, o který se dítě narodilo dříve. Období 

ochrany matek a zákaz výkonu povolání v důsledku těhotenství jsou uváděny jako pracovní 

doba a nelze je odečíst od dovolené. Zaměstnavatelé musí umoņnit budoucím matkám chodit 

na lékařské vyńetření během pracovní doby.
5
 

Během období ochrany matek zaměstnankyně dostávají příspěvek v mateřství, hrazený ze 

zdravotního pojińtění, který se rovná polovině průměrné mzdy dostávané poslední tři měsíce, 

maximálně 13 Euro denně. Pokud je průměrná mzda vyńńí neņ 390 Euro, zaměstnavatel hradí 

příspěvek aņ do výńe průměrného příjmu.
6
 

Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou čerpat rodičovskou dovolenou po dobu 36 měsíců. 

Období lze prodlouņit aņ do okamņiku dovrńení osmi let věku dítěte (pokud zaměstnavatel 

souhlasí). Na dovolené můņe být současně matka i otec. Mají právo vrátit se na své původní 

pracovińtě  (pokud jde o pozici, benefity, atd.). Během rodičovské dovolené mohou 

zaměstnanci a zaměstnankyně pracovat na částečný úvazek (do 30 hodin týdně).7  

Přibliņně tři čtvrtiny vńech rodin, které jsou v současné době k tomu oprávněny, vyuţívají 

rodičovské dovolené. Existují dva modely, které rodiny obvykle praktikují. Model 1: matka 

je na mateřské dovolené a nepracuje, zatímco otec pracuje na plný úvazek (60% rodin). U 

                                                 
4
 bmfsfj: Zákon o ochraně matek, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=3264.html, 28.02.2011 

5
 Spolkové ministerstvo spravedlnosti: Zákon na ochranu výdělečně činných matek, 

http://bundesrecht.juris.de/muschg/index.html, 28.02.2011 
6
 bmfsfj: Příspěvek v mateřství, http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/aktuelles,did=33804.html, 

28.02.2011 
7
 bmfsfj: Rodičovská dovolená, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/rechner,did=16318.html, 28.02.2011 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=3264.html
http://bundesrecht.juris.de/muschg/index.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/aktuelles,did=33804.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/rechner,did=16318.html
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0,2% těchto rodin je situace opačná. Model 2: matka je na mateřské dovolené a pracuje na 

částečný úvazek (dvě aņ 30 hodin týdně), zatímco otec pracuje na plný úvazek  (32%).
8
 

Pokud rodiče pečují o dítě doma a pracují maximálně 30 hodin týdně, mohou pobírat  

rodičovský příspěvek, který činí 67% průměrného dřívějńího příjmu (minimálně 300 Euro a  

maximálně 1.800 Euro měsíčně). Pokud jeden rodič není zaměstnaný, pobírá 300 Euro 

měsíčně navíc k rodinným příjmům. Rodiče mohou sdílet dobu, během níņ se pobírá 

rodičovský příspěvek. Příspěvek se vyplácí do 14 měsíců, pokud matka i otec vyuņijí jeho 

část. V případě, ņe pouze jeden rodič vyuņije rodičovské dovolené, příspěvek se vyplácí 

pouze 12 měsíců. Svobodní rodiče pobírají příspěvek 14 měsíců.  

Kaņdý zaměstnaný rodič je oprávněn zůstat doma deset dní a pečovat o nemocné dítě  

(svobodní rodiče 20 dní). U více neņ dvou dětí rodiče mohou zůstat doma maximálně 25 dní. 

Některé podniky platí mzdu po dobu 5 dní, ale ve větńině případů se rodiče musejí obrátit na 

svou zdravotní pojińťovnu. Veřejné zdravotní pojińtění obvykle hradí 70% hrubé mzdy po 

dobu pěti dní absence na pracovińti kvůli nemocnému dítěti. V roce 2007 vyuņívalo tuto 

dávku přibliņně 9% otců.
9
 

Zaměstnanci či zaměstnankyni (ve společnosti s více neņ 15 zaměstnanými) s rodinnými 

příslušníky vyţadujícími péči je umoņněno zůstat doma po dobu deseti dní v případě 

naléhavé potřeby (neplacené volno). Období neplaceného volna mohou prodlouņit aņ na ńest 

měsíců kvůli péči o člena rodiny doma (plný úvazek nebo částečný úvazek). Po tomto období 

mají právo se vrátit do svého dřívějńího zaměstnání.
10

 

 

Návrat po rodičovské dovolené 

Jiņ mnoho desetiletí trvale roste výdělečná činnost matek také ve starých spolkových zemích; 

v bývalé DDR bylo zaměstnání matek beztak pravidlem. To znamená celkem více matek, 

které kvůli porodu svých dětí přeruńí zaměstnání a po kratńí nebo delńí rodinné pauze se sem 

opět vrací.
11

 

Změnil se zejména návrat po rodičovské dovolené: matky se dnes vrací k profesi ve vyńńím 

podílu neņ jeńtě před několika desetiletími a vracejí se zpravidla také dříve neņ matky tehdy.
12

 

                                                 
8
 bmfsfj: Datová zpráva o genderu: http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-

familie-und-beruf/5-7-elternzeit-familienfreundliche-massnahmen-in-betrieben-und-deren-

inanspruchnahme,seite=2.html, 28.02.2011 
9
 bmfsfj: Rodinný průvodce: http://www.familien-

wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=40872.html, 28.02.2011 a 

Brigitte.de: Co dělat, kdyņ je dítě nemocné? - Was tun, wenn das Kind krank ist?, http://www.brigitte.de/job-

geld/karriere/berufstaetig-kind-krank-545374/, 28.02.2011 
10

 Představenstvo Německého odborového svazu (DGB): Sladění práce a péče - Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege, http://www.beruf-und-

familie.de/system/cms/data/dl_data/cedced0e031107096390158b19d8017a/2008_Beruf_und_Pflege_fuer_Betrie

bsraete.pdf, 28.02.2011 
11

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/familienmonitor-

2010,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, strana 19 
12

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 19 

http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/5-7-elternzeit-familienfreundliche-massnahmen-in-betrieben-und-deren-inanspruchnahme,seite=2.html
http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/5-7-elternzeit-familienfreundliche-massnahmen-in-betrieben-und-deren-inanspruchnahme,seite=2.html
http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/5-7-elternzeit-familienfreundliche-massnahmen-in-betrieben-und-deren-inanspruchnahme,seite=2.html
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=40872.html
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=40872.html
http://www.brigitte.de/job-geld/karriere/berufstaetig-kind-krank-545374/
http://www.brigitte.de/job-geld/karriere/berufstaetig-kind-krank-545374/
http://www.beruf-und-familie.de/system/cms/data/dl_data/cedced0e031107096390158b19d8017a/2008_Beruf_und_Pflege_fuer_Betriebsraete.pdf
http://www.beruf-und-familie.de/system/cms/data/dl_data/cedced0e031107096390158b19d8017a/2008_Beruf_und_Pflege_fuer_Betriebsraete.pdf
http://www.beruf-und-familie.de/system/cms/data/dl_data/cedced0e031107096390158b19d8017a/2008_Beruf_und_Pflege_fuer_Betriebsraete.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/familienmonitor-2010,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/familienmonitor-2010,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Diagram 1: Kratší mateřská dovolená matek 

13
 

 

Ze starńích matek vracejících se do práce poņadovalo jen 25% kratńí rodičovskou dovolenou 

maximálně jeden rok a 27% průměrnou rodičovskou dovolenou maximálně do 3 let. 48% 

přeruńilo zaměstnání na dobu delńí neņ tři roky. Z dneńních 40 aņ 50letých osob naproti tomu 

přeruńilo jiņ 36% zaměstnání na dobu maximálně jednoho roku. Na déle neņ tři roky přeruńila 

jen asi polovina matek v porovnání se starńími matkami.
14

 

 

Velký zájem nastávajících otců o rodičovskou dovolenou  

V souvislosti s rodičovským příspěvkem se znásobil počet otců, kteří přeruńili zaměstnání na 

určitou dobu kvůli péči o děti. Nyní pobírá jiņ 20% otců rodičovský příspěvek (Statistika 

rodičovského příspěvku, první čtvrtletí 2010; Spolkový statistický úřad). Tento vývoj lze do 

značné míry rozeznat  z průzkumu obyvatel, Monitoru rodin: z otců pod 45 let přeruńilo 10% 

výdělečnou činnost minimálně jiņ jednou z důvodu péče o děti, z otců nad 60 dříve ņádala 

pouze 2% o rodičovskou dovolenou.
15

 

Přitom vyjádření nastávajících otců, kteří zvaņují vyuņití rodičovské dovolené, odhalují 

nejdůleņitějńí motivy pro její větńí nárokování: téměř vńichni si myslí, ņe by jim rodičovská 

dovolená pomohla získat uņńí vztah s dítětem (92%) a ņe by také děti profitovaly ze 

společného času s otcem (79%). Na třetím místě potom jiņ bývá uváděno očekávání, ņe 

otcové by rodičovskou dovolenou mohli ulehčit matkám (65%). Ņe by rodičovská dovolená 

mohla být spíńe jakousi prodlouņenou dovolenou, si myslí kaņdý desátý z nich (11%).
16

 

Mnoho lidí si ale myslí, ņe se otcům prorodinné chování stále jeńtě neulehčuje. 56% 

celkového obyvatelstva a 64% otců dětí do 18 let má dojem, ņe by podniky neviděly rády, 

kdyby otcové zaņádali o rodičovskou dovolenou kvůli péči o své děti, 51% otců by se obávalo 

profesních nevýhod. Přitom roli očividně hraje i velikost podniku: z matek a otců, kteří 

pracují v malých podnicích s méně neņ 10 zaměstnanci, by 67% očekávalo nevýhody, zato jen 

43%, popř. 50% rodičů ve středních a velkých podnicích.“
17

 

K tomu se ale často přidávají také starosti o finanční situaci rodiny, protoņe otcové jsou 

větńinou hlavními ņiviteli: 54% otců vnímá silná finanční omezení rodiny jako moņný 

důsledek rodičovské dovolené otců.
18

 

 

                                                 
13

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 20, 

28.02.2011 
14

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 20 
15

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 27 
16

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 27 
17

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 27-28 
18

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 28 

Délka rodičovské 

dovolené 

Maximálně jeden rok 
Víc neņ 1 rok, 

maximálně 2 roky 

Déle neņ 3 roky 

Matky, které se po přerušení vrátily 

do zaměstnání 

 
Do 40 let     40 aņ 59 let    60 let a 

starńí 

 
 

 

 
 

 
Základ: SRN, Matky, které přeruńily 
výdělečnou činnost po porodu dítěte a 

matky, které se po rodičovské 

dovolené vrátily do zaměstnání 
Zdroj: Archiv Allensbach, anketa 

10053, duben 2010 
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Diagram 2: Vnímání rodičovské dovolené ze strany otců
19

 

                                                 
19

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 29 

Vnímání rodičovské dovolené ze 

strany otců 

 
            Rodiče s dětmi do 18 let 

             Otcové            matky 

 
Obyvatelstvo celkem 

 

Týká se rodičovské dovolené otců 

 

1) Rodičovská dovolená pomůņe 

otcům získat uņńí vztah s dítětem 
 

2) Muņi lépe pochopí, kolik práce je 

v domácnosti a při péči o dítě 
 

3) Mnoho podniků nevidí rádo, kdyņ 

si otcové vezmou rodičovskou 
dovolenou 

 

4) Děti profitují z rodičovské 

dovolené otce, protoņe s nim tak 

mohou strávit více času 

 
5) Pokud si otcové vezmou 

rodičovskou dovolenou, musí se 

rodina v tomto období větńinou silně 
finančně omezit 

 

6) Rodičovská dovolená pro otce 
přispívá k rovnoprávnosti muņů a ņen 

 

7) Pokud si otec vezmou rodičovskou 
dovolenou, ulehčí tím matce 

 

8) Pokud otcové přeruńí výdělečnou 
činnost a vezmou si rodičovskou 

dovolenou, vznikají tím často pro ně 

profesní nevýhody 
 

9) Rodičovská dovolená umoņní 

otcům nashromáņdit mnoho 
zkuńeností, které nemohou 

nashromáņdit v zaměstnání  

 
10) Mnoho muņů si nevezme 

rodičovskou dovolenou, protoņe si 

netroufají na východu dětí  
 

11) Otcové, kteří si vezmou 

rodičovskou dovolenou, se zřídka 
kdy setkají s pochopením kolegů 

 
12) Otcové, kteří si vezmou 

rodičovskou dovolenou, jsou často 

povaņováni za nemuņné 
 

13) Otcové si v dneńní době mohou 

vzít rodičovskou dovolenou, aniņ by 
se na ně hledělo úkosem 

 

14) Pro mnoho otců znamená 
rodičovská dovolená předevńím 

dovolenou doma 

 
Základ: SRN, Obyvatelstvo od 16 let 

Zdroj: Archiv Allensbach, anketa  

10053  
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1.2 Problematika sladění práce a rodiny 
20

 

Asi polovina obyvatel povaņuje lepńí sladění rodiny a práce za nutnou, aby byla zajińtěna 

dobrá budoucnost Německa. Tohoto názoru jsou zejména matky (70%), které se vrátily do 

zaměstnání.
21

 

69% celkového obyvatelstva a 78% mladých rodičů je také toho názoru, ņe hlavní úkol 

rodinné politiky by měl spočívat v lepńí harmonizaci pracovního a rodinného ņivota.
 22

 

Pouze 21% obyvatel má dojem, ņe se v Německu dá rodina dobře skloubit s prací. 63% si 

myslí, ņe slučitelnost rodinného a pracovního ņivota „není tak dobrá“. Právě mladńí rodiče, 

kteří větńinou mají vlastní zkuńenosti se slaďováním a také znají problémy s harmonizací 

práce a rodiny od svých přátel a příbuzných, mají na paměti, jak obtíņné je dosáhnout 

rovnováhy. Větńina, 49%, přitom vidí v Německu horńí moņnosti pro sladění rodiny a práce 

neņ v jiných zemích.“
23

 

 

Diagram 3: Vnímání moņností harmonizace práce rodiny
24

 

                                                 
20

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, 28.02.2011 
21

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 6 
22

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 6 
23

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 33 
24

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 33 

Vnímání: Sladění práce a rodiny není 

snadná 

 

Otázka: „Ke sladění práce a rodiny: Jaký 

máte dojem, dají se u nás v Německu dobře 
skloubit rodinné a pracovní povinnosti?  

 

Nedají se skloubit až tak dobře 
 

                               Dají se skloubit dobře 

 
 

 

Obyvatelstvo celkem 

 

 

 
 

 

Otcové dětí do 18 let 
 

 

 
 

Matky dětí do 18 let 

 
 

Základ: SRN, Obyvatelstvo od 16 let, na 
100 chybějících procent: nerozhodnuto 

Zdroj: Archiv Allensbach, anketa  10053  

 
 



 18 

Toto vnímání problému ale neznamená, ņe by nyní byla také velká větńina aktuálně postiņena 

závaņnými problémy se slaďováním. Sice zaņívají téměř vńichni pracující rodiče minimálně 

čas od času takové problémy, třeba kdyņ děti onemocní. O aktuálně celkově ńpatném 

skloubení rodiny a práce referuje jen 30% rodičů s dětmi do 18 let; 60% zaņívá spíńe dobrou 

skloubení, 10% zůstává nerozhodnuto. Tyto problémy přitom závisí do značné míry na věku 

dětí: 47% rodičů dětí do 3 let zaņívá aktuálně problémy se slaďováním; rodiče větńích dětí 

tyto problémy uvádějí pouze z 29%.
25

 

Jako nápomocné při problémech se slaďováním by dotyční pociťovali předevńím více nabídek 

sluņeb péče o děti přizpůsobených jejich skutečným potřebám. 54% dotyčných rodičů by 

pomohlo, kdyby mateřské ńkolky a ńkoly nabízely ve vyńńí míře celodenní péči o děti. 41% by 

si přálo více míst v zařízeních péče o děti do 3 let. Lepńí přizpůsobení nabízené provozní doby  

pracovní době rodičů by pomohlo 56% rodičů se slaďovacímí problémy. 

53% dotyčných rodičů si myslí, ņe silnějńí finanční podpora rodin by pomohla proti 

problémům se slaďováním. V rozhovorech odůvodňují dotazovaní toto na první pohled 

zvláńtně působící očekávání často tím, ņe vyńńí finanční podpora by sníņila pociťovaný tlak na 

výdělek a dovolila jim pracovat méně hodin a strávit více času se svými dětmi. Myslí si to 

zejména samoņivitelé a samoņivitelky. Větńí pomoc při znovunastoupení do zaměstnání by 

uvítalo 43% dotyčných.
26

 

Diagram 4: Co by pomohlo rodičům při problémech se slaďováním práce a 

rodiny
27

 

                                                 
25

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 34 
26

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota – Monitor Familienleben 2010, strana 35 
27 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného života - Monitor Familienleben 2010, strana 36 

Co by rodičům pomohlo s problémy se 

slaďováním 

„Následující by nám nejvíce ulehčilo slaďovat“ 
(výňatek z údajů) 

 

Rodiče celkem 
 

       Otcové                matky 

 
1) Kdyby se provozní doba mateřských ńkolek a 

ńkol řídila více podle pracovní doby rodičů 

 
2) Kdyby mateřské ńkolky a ńkoly nabízely více 

celodenní péči 

 
3) Kdyby stát více finančně podporovat rodiny 

 

4) Kdyby děti v mateřských ńkolkách, popř. ve 
ńkole, dostávaly obědy 

 

5) Kdyby se stát postaral o to, aby bylo snazńí 
se po rodičovské dovolené opět vrátit do 

zaměstnání  

 
6) Kdyby můj, popř. partnerův, zaměstnavatel 

nabízel pruņnou pracovní dobu a časová konta 
 

7) Kdyby bylo více zařízení s péčí o děti do 3 

let 
 

8) Kdyby můj, popř. partnerův, zaměstnavatel 

nabízel moņností péče o děti  
 

9) Kdybychom se museli méně starat o to, jak 

se děti dostanou do ńkoly, popř. domů 
 

10) Kdyby bylo ve městě, v obci dostatek míst 

v mateřské ńkolce a druņině 
 

11) Kdybych nebyl/a profesně tak moc 

zaneprázdněn/a, např. přesčasy  
 

   

Základ: SRN, Rodiče, kteří mají problémy se 
slučitelností rodiny a povolání 

Zdroj: Archiv Allensbach, anketa 10053, duben 

2010  
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1.3 Institucionální sluţby péče o dítě  

V Německu mají děti od 3 let do ńkolního věku zákonný nárok na místo v mateřské ńkolce 

(na čtyři hodiny denně). Provozní doba a náklady za sluņby se v jednotlivých spolkových 

zemích lińí. Stále existují velké rozdíly v míře pokrytí mezi západním a východním 

Německem. Sluņby jeslí jsou dostupné pro 14,6% dětí ve věku do 3 let v západním Německu 

a 46% ve východním Německu. Sluņby mateřských ńkolek jsou dostupné přibliņně pro 92% 

dětí ve věku od 3 do 6 v západním Německu (22,7% celodenní sluņby) a 95,1% ve 

východním Německu (65,3% celodenní sluņby). Sluņby druņinové péče o děti ńkolního věku 

jsou dostupné pro 5,3 % dětí ve věku od 6 do 10 let v západním Německu a 42,1% ve 

východním Německu. V západním Německu je naléhavě potřeba více míst, zejména pro děti 

do 3 let věku, a dále celodenních sluņeb. Ceny za veřejnou péči o děti se lińí mezi komunitami 

a oblastmi a jsou masivně dotovány z daňových odvodů.
28

 

Doba péče o děti do tří let se lińí od půldenní péče aņ do 5 hodin a celodenní péče více neņ 7 

hodin denně. Stále menńí roli přitom hrají nabídky půldenní péče – vývoj ve prospěch 

celodenních nabídek, které jsou ve východním a západním Německu na postupu. Ve 

východním Německu tak vyuņívají více neņ dvě třetiny svěřených dětí do tří let celodenní 

nabídky. Také v západním Německu vzrostl význam celodenních nabídek; podíl dětí 

s celodenní péčí je ovńem jen z poloviny tak velký ve východním Německu. Třetina 

svěřených dětí je v zařízení od 5 do 7 hodin nebo u „Tagesmutter“, popř. „Tagesvater“ 

(Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci).
29

 

1.4 Nabídka flexibilních forem práce 

V Německu mají zaměstnanci a zaměstnankyně zákonný nárok na úpravu pracovní doby a 

jiné základní podmínky, které jim umoņní skloubit pracovní a osobní ņivot. Zaměstnanci ve 

společnostech s více neņ 15 zaměstnanci mají právo poņádat o částečný úvazek, pokud 

pracovali pro společnost nejméně ńest měsíců. Zaměstnavatel můņe tuto ņádost zamítnout, 

pokud je v rozporu s organizací práce. Po přechodu na částečný úvazek pracovník nemá 

oprávnění vrátit se k práci na celodenní úvazek.
30

 Více neņ jedna čtvrtina vńech zaměstnaných 

osob v Německu pracovala na částečný úvazek v roce 2008.
31

 Větńinu z nich (80%) tvořily 

ņeny. 46% vńech zaměstnaných ņen pracuje na částečný úvazek (a pouze 10% muņů). Ve 

větńině případů je důvodem práce na částečný úvazek péče o děti nebo starńí osoby vyņadující 

péči. 

Německo je jednou ze zemí s nejvyńńím podílem podniků (více neņ 70%) poskytujících  

flexibilní pracovní úvazky.
32 

Mnoho podniků nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním 

moņnost vyuņívat nasbírané hodiny na delńí dobu volna (21%) nebo pro jednotlivé dny volna 

(17%). Některé nabízejí moņnost upravit začátek a konec pracovní doby, ale nenabízí 

                                                 
28

 bmfsfj: Datová zpráva o genderu: http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-

familie-und-beruf/5-8-kinderbetreuungsangebote-und-erwerbstaetigkeit.html, 28.02.2011 
29

 bmfsfj: Zpráva spolkové vlády 2010 pro nabídku sluņeb péče o děti dle potřeby: 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kifoeg-

bericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, strana 15, 28.02.2011 
30

 Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí: Částečný úvazek – vńechno, co je správné: 

http://www.bmas.de/portal/1426/property=pdf/a263__teilzeit__alles__was__recht__ist.pdf, 28.02.2011 
31

 OECD: souhrnné tabulky ALFS, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=451, 28.02.2011 
32

 Evropská nadace pro zlepńení ņivotních a pracovních podmínek: Částečný úvazek v evropských společnostech 

- Part-time work in European companies; 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/102/en/1/ef06102en.pdf, 28.02.2011 

http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/5-8-kinderbetreuungsangebote-und-erwerbstaetigkeit.html
http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/5-Vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/5-8-kinderbetreuungsangebote-und-erwerbstaetigkeit.html
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kifoeg-bericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kifoeg-bericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kifoeg-bericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmas.de/portal/1426/property=pdf/a263__teilzeit__alles__was__recht__ist.pdf
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=451
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/102/en/1/ef06102en.pdf
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nasbírání hodin (6%).
33 

V roce 2009, 22% podniků nabízelo svým zaměstnancům  

teleworking. U této formy práce jsou zřídka kdy genderové rozdíly. 
34

  

2 Hlavní subjektivní a objektivní bariéry, které brání německým rodičům v návratu 

na trh práce a plnoprávné integraci do něj? 

53% matek nastupujících zpět do zaměstnání (základ: matky s dětmi do 18 let, které se vrátily 

do zaměstnání) referuje, ņe si mohly pracovní dobu dobře přizpůsobit rodinné situaci. 58% se 

mohlo vrátit do dřívějńího zaměstnání, 17% pracuje u bývalého zaměstnavatele na jiném 

pracovińti, 19% si muselo najít nové místo. Mezi starńími matkami byl návrat do dřívějńího 

zaměstnání jeńtě značně méně častý, protoņe byly částečně na rodičovské dovolené v 80. 

letech, jeńtě před zavedením „práva na návrat do zaměstnání“ nebo protoņe z jeńtě větńí části 

vyuņívaly rodičovskou dovolenou déle neņ tři roky. Problémy s dvojím zatíņením v důsledku 

potřeby skloubit rodinu a práci mělo 37% osob vracejících se do zaměstnání (opět základ: 

matky s dětmi do 18 let, které se vrátily do zaměstnání), pomoc a ochotu  zaměstnavatele a 

kolegů zaņilo 32%, popř. 31%. Matky se přitom musely vypořádat s rozličnými problémy, od 

nepruņné pracovní doby (28%), přes problémy s péčí o děti (17%) aņ po problémy při 

vlastním hledání místa (14%).
35

 

Pokud shrneme vńechny matky, které zde uvádějí aspoň jeden závaņný problém, od obtíņného 

hledání nového zaměstnání přes dvojí zatíņení v důsledku potřeby skloubit práci a rodinu aņ 

po problémy při hledání moņnosti péče o děti, zahrnuje okruh 68% těch, které se vrátily do 

zaměstnání. Závaņné problémy při návratu do zaměstnání tedy nejsou výjimkou, ale spíńe 

pravidlem.
36

 

 

                                                 
33

 CESifo DICE zpráva 3/2009: flexibilní pracovní doba, http://www.cesifo-

group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/ZS/ZS-CESifo_DICE_Report/zs-dice-2009/zs-dice-2009-

3/CESifoDICEreport309.pdf, strana 73-74, 28.02.2011 
34

 bmfsfj: Podnikový monitor podpory rodiny 2009 - Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2009; 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/unternehmensmonitor-

2010,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, strana 7, 28.02.2011 
35

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 23-24 
36

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 26 

http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/ZS/ZS-CESifo_DICE_Report/zs-dice-2009/zs-dice-2009-3/CESifoDICEreport309.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/ZS/ZS-CESifo_DICE_Report/zs-dice-2009/zs-dice-2009-3/CESifoDICEreport309.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/ZS/ZS-CESifo_DICE_Report/zs-dice-2009/zs-dice-2009-3/CESifoDICEreport309.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/unternehmensmonitor-2010,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/unternehmensmonitor-2010,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Diagram 5: Zkuńenosti při znovunastoupení do zaměstnání

37
 

 

 

                                                 
37

 Institut demoskopie Allensbach: Monitor rodinného ņivota - Monitor Familienleben 2010, strana 25 

Zkušenosti při znovunastoupení do 

zaměstnání 

 

68% se muselo vypořádat minimálně 

s jedním závaņným problémem 

 

Matky, které se po rodičovské dovolené 

vrátily do zaměstnání a mají děti do 18 let   

 

1) Mohla jsem se vrátit na bývalé 

pracovińtě  

 

2) Mohla jsem si pracovní dobu dobře 

přizpůsobit rodinné situaci 

 

3) Měla jsem problémy zvyknout si na 

dvojí zatíņení v důsledku potřeby skloubit 

práci a rodinu 

 

4) Můj zaměstnavatel mi velmi pomohl 

skloubit pracovní a rodinné povinnosti 

 

5) Kolegové a nadřízení prokázali velké 

pochopení pro moji rodinnou situaci 

 

6) Ráda bych měla pruņnějńí pracovní 

dobu 

 

7) Musela jsem si najít nové místo 

 

8) Pracovala jsem více hodin, neņ jsem 

vlastně chtěla   

 

 

9) Pracuji u téhoņ zaměstnavatele na jiném 

pracovińti 

 

10) Bylo obtíņné najít vhodnou péči o dítě  

 

11) Bylo obtíņné najít nové místo 

 

12) Měla jsem nepříjemnosti se 

zaměstnavatelem 

 

13) Měla jsem moņnost, pracovat 

z domova 

 

14) Měla jsem problémy se opět vyznat 

v profesi 

 

15) Nová práce neodpovídala mé úrovni 

vzdělání 

 

Základ: SRN, Matky, které se po 

rodičovské dovolené vrátily do zaměstnání  

Zdroj: Archiv Allensbach, anketa 10053, 

duben 2010  
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3 Které faktory ovlivňují kvalitu programů na sladění práce a rodiny v Německu: 

a) z pohledů zaměstnanců a zaměstnankyň 

b) z pohledu zaměstnavatelů 

c) z pohledu sociálních politik na národní a mezinárodní úrovni? 

3.1 Faktory týkající se zaměstnanců a zaměstnankyň 

V Německu se počet pracujících matek značně zvýńil během posledních let. Mnoho z nich 

vńak pracuje na částečný úvazek s mnoha negativními dopady na vývoj mzdy a kariéry. 

Nárůst počtu zařízení se sluņbami péče o děti a delńí provozní doba usnadnily rodičům sladit 

profesní a rodinný ņivot.  

Jedním z velkých problémů je rozvrh německých ńkol. Větńina z nich má provozní dobu 

pouze od 8h do 13h. To znamená, ņe si rodiče musí zorganizovat odpolední péči o děti, 

protoņe nabídka institucí pro odpolední péči pro děti ńkolou povinné je velmi omezená. 

V poslední době se to vńak začalo měnit, protoņe v mnoha spolkových zemích se ńkolní 

systém mění na celodenní systém.  

3.2 Faktory týkající se zaměstnavatelů 

Německá vláda několik let podporovala pracovińtě přátelská rodinám. Německé Spolkové 

ministerstvo pro rodinu, seniory, ņeny a mládeņ (BMFSFJ) společně s Německou 

průmyslovou a obchodní komorou zavedla programy pro společnosti zvané “Erfolgsfaktor 

Familie” (Rodina jako faktor úspěchu).
38 

Program byl doprovázen strategickou komunikační 

kampaní. Měl následující cíle: 

 Stanovit podporu rodiny jako téma řízení  

 Proměnit podporu rodiny na ekonomický faktor v Německu  

 Přesvědčit více společností, aby přijaly personální politiku zaměřenou na rodinu  

 Lobovat na nejvyńńích politických úrovních za vyńńí podporu rodiny  

Program se skládal z následujících částí 

 Spolková soutěņ „Rodina jako faktor úspěchu 2008‟ 

(Patronka kancléřka Angela Merkel) 

 Síť společností „Rodina jako faktor úspěchu‟ ve spolupráci s Německou průmyslovou 

a obchodní komorou 

 Program „Podnikem podporovaná péče o děti‟ financovaný Evropským sociálním 

fondem (začátek: únor 2008) 

 Monitorování společností: průzkum ke zjińtění stavu podpory rodin v německých 

společnostech a určení nedostatků (2003 a 2006) 

 Podpůrný program „Péče o děti pod záńtitou firmy“  

a 

                                                 
38

 Části anglického popisu programu byly převzaty z prezentace “Rodina jako faktor úspěchu‟ – podnikový 

program” http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1448&langId=en, 21. únor 2011 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1448&langId=en
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 Podnikatelská soutěņ “Rodina jako faktor úspěchu 2008” (Erfolgsfaktor Familie 

2008).  

Vńechny aktivity měly za cíl zvýńit povědomí o velkém významu personální politiky 

zohledňující rodinu, poskytovat praktické rady (příklady z praxe, zpravodaje a pokyny) a 

stimulovat k zahájení prorodinné politiky ve společnostech (soutěņe). 

Pravděpodobně nejúčinnějńí strategií bylo poukázat na podporu rodiny jako na „business 

case.“ Tuto skutečnost podporovaly studie, které prokázaly, ņe společnosti vyuņívají výhod 

z prorodinné politiky (srov. analýza nákladů a zisků společnosti Prognos AG 2003 zadaná 

Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ņeny a mládeņ BMFSFJ
39

). Studie prokázala, 

ņe pro malé a střední společnosti jsou ekonomické odhady zisků prorodinných opatření vyńńí 

neņ investice do těchto opatření. Návrat investic činí aņ 25% v důsledku sníņených nákladů na 

přijímání zaměstnanců, absence a zańkolení.  

Průzkum 1000 společností provedený Výzkumným střediskem prorodinné personální politiky 

na univerzitě v Münsteru prokazuje, ņe značný počet společností vidí pozitivní dopady 

prorodinných opatření týkající se image jejich společnosti  (téměř 40 % respondentů), zvýńení 

ņádostí o vedoucí pozice (25 %) a vyńńí míru návratu zaměstnanců a zaměstnankyň 

z rodičovské dovolené (20%). 

 

                                                 
39

 Axel Seidel, Marcel Hölterhoff, Tilmann Knittel, Michael Steiner (2005), Ekonomický dopad prorodinných 

opatření v podnicích, analýza nákladů a zisků - Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen 

- Kosten-Nutzen-Analyse. Vydalo Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ņeny a mládeņ, Bonn 
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Diagram 6: Podpora rodiny se vyplatí

40
 

3.3 Faktory týkající se sociální politiky na národní a mezinárodní úrovni  

Narůstající význam témat rovnoprávnosti pohlaví na úrovni EU posiluje tlak ve vládě zavést 

prorodinné předpisy a podporovat rovné příleņitosti ņen a muņů. Jedním z důleņitých faktorů 

je evropská politika zvýńení účasti ņen na pracovním trhu. Očekávaný nedostatek pracovních 

sil v důsledku demografických změn a nárůstu svobodných rodičů, zejména svobodných 

matek, je silným argumentem pro podporu sladění rodiny a práce prostřednictvím státních 

předpisů, ale rovněņ také kampaní a propagace. Kromě toho mají mezinárodní srovnávací 

systémy velmi pozitivní účinky. Německo je na nízké nebo střední pozici těchto srovnávacích 

systémů, coņ se nelíbí odpovědným ministerstvům. 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Rodina jako faktor úspěchu‟ – podnikový program” 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1448&langId=en, strana 9, 28.02.2011 

Podpora rodiny se vyplatí  

Co společnosti s prorodinnou 

politikou mají –                   

a společnosti bez prorodinné politiky 

nemají 

Osm největších dopadů, údaje 

v procentních bodech 

 

 

Image společnosti zohledňující rodinu 

 

 

Ņádosti o inzerovanou práci na 

vedoucí pozice 

 

 

Vysoká návratnost z rodičovské 

dovolené 

 

 

 

Produktivita zaměstnanců a 

zaměstnankyň 

 

 

Motivace / loajalita zaměstnanců a 

zaměstnankyň 

 

 

Méně častá pracovní neschopnost 

 

 

 

Niņńí fluktuace zaměstnanců a 

zaměstnankyň 

 

 

Bliņńí vazby s klíčovým personálem 

 

 

Základ: Analýza 1001 společností 

Zdroj:  Výzkumné středisko 

prorodinné personální politiky, 

Univerzita v Münsteru a Vysoká škola 

Steinbeis v Berlíně, 2008 

  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1448&langId=en
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ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO 

ŠETŘENÍ V MC PODĚBRADY 
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KATEŘINA CIDLINSKÁ, NKC Ţeny a věda 
 

Analýza skupinové diskuse s ţenami na rodičovské dovolené o slaďování rodinného a 

pracovního ţivota 

 

 

1. Úvod 

 

Předloņená studie vznikla v rámci mezinárodního projektu zaměřeného na vytváření a 

ověřováni nástrojů pro slaďování rodinného a profesního ņivota osob pečujících o děti. Cílem 

projektu je identifikovat podmínky pro úspěńnou adaptaci příkladů dobré praxe ze zahraničí a 

posílit postavení ohroņených osob na trhu práce a spolu s nimi i neziskové organizace, které 

s těmito cílovými skupinami pracují. Konkrétním cílem předkládané studie je zjińtění 

pozitivních i negativních zkuńeností pečujících osob s programy slaďování rodinného a 

pracovního ņivota a flexibilního pracovního uspořádání. Velký důraz je kladen na objektivní i 

subjektivní překáņky, které rodičům po rodičovské dovolené (RD) brání navrátit se na trh 

práce a které omezují jejich plnohodnotné působení v zaměstnání.  

 

 

2. Metodologie 

 

Cílová skupina 

S ohledem na hlavní cíle projektu byli cílovou skupinou rodiče malých dětí, kteří mají za 

sebou několikaletou zkuńenost s trhem práce a plánují se po skončení RD opět na trh práce 

vrátit. Předchozí zkuńenost s trhem práce byla vyņadována proto, aby mohli informanti/ky 

porovnat svou dřívějńí a aktuální pozici na trhu práce, tedy pozici bezdětných osob a osob 

s malými dětmi (v současné době na RD nebo krátce po jejím skončení). 

 

Sběr dat 

Pro účel sběru dat byla pouņita kvalitativní výzkumná metoda nazývaná focus group neboli 

skupinová diskuse (Hendl 2005). Jedná se o diskusi vedenou moderátorem/kou ve skupině 6-

12 účastníků/ic. Výhodou této metody oproti individuálnímu rozhovoru výzkumníka/ice 

s informantem/kou je moņnost sledovat dynamiku skupiny, jaká témata vzbuzují nejsilnějńí 

a/nebo nejvíce kontroverzní reakce, v jakých názorech se skupina shodne, v jakých se naopak 

jednotliví informanti/ky rozcházejí a jak na tyto odlińnosti reagují. 

 

Moderátorka diskuse zvolila moņnost nízkého stupně zapojení, přičemņ vycházela 

z předpokladu, ņe téma slaďování je informantům/kám blízké a aktuální a nebude tudíņ bránit 

v tom, aby se rozpovídali. Tento předpoklad se potvrdil jako správný. Nízký stupeň zapojení 

moderátorky také zvyńuje ńance na získání informací, o nichņ předem nemusela vědět nebo je 

předpokládat. Moderátorka tedy zasahovala do diskuse informantek jen tehdy, kdyņ se začala 

odklánět od ústředního tématu, nebo kdyņ se některé z nich nezapojovaly dostatečně. 

Moderátorka hlídala během diskuse dvě hlavní výzkumné linie, které představovaly odpovědi 

na otázky: 

 

Jak se Vám daří skloubit práci a rodinný ņivot? 

 

S jakými překáņkami se setkáváte (jaké očekáváte) při slaďování práce a péče o děti? 
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Diskusi otevřela moderátorka obecnou otázkou: 

 

Jakým způsobem je podle vás moņné skloubit práci a péči o děti, případně jakou máte 

zkuńenost? 

 

Diskuse byla zaznamenána na kameru a na diktafon. Videozáznam umoņnil hlubńí analýzu a 

interpretaci dat, neboť umoņňuje zkoumat také mimiku a gestikulaci jednotlivých informantek 

i dynamiku skupiny. 

 

Diskuse proběhla v březnu 2011. 

 

Vzorek 

Diskuse se zúčastnilo 7 informantek z jednoho menńího českého města ve středočeském kraji, 

ņen aktuálně na RD. Ņena s 15-ctiletým dítětem je vńak v aktuální době na RD s mladńím 

tříletým dítětem. Takto velký věkový rozdíl mezi prvním a druhým dítětem se u jiné 

informantky nevyskytoval. Nejvyńńí věk dětí ostatních informantek byl 6 let. Vzorek 

informantek pokrýval ńkálu vzdělání od vyučení bez maturity aņ po vysokou ńkolu.  

 

Absence muņů ve vzorku není záměrná. K účasti na diskusi byli přizváni i muņi, ale ņádný 

nakonec nedorazil. 

 

Informantky: 

 

(jména informantek byla v zájmu zachování jejich anonymity změněna) 

 

1) Radka 

- 2 děti (věk: 4 a 6) 

- 7 let mimo trh práce (zvolila, ņe zůstane na RD 4 roky a nasčítalo se jí to na 7 let); zdá 

se jí to uņ dlouhé 

- Povoláním učitelka jazyků na ZŃ (k původnímu povolání se nechce vrátit, chce učit 

dospělé, aby si odpočinula od dětí) 

- nemá moņnost hlídání v rámci rodiny (babičky) 

2) Lenka 

- 2 děti (věk: 2 a 5) 

- Povoláním účetní, před nástupem na RD administrativní pracovnice 

- Manņel pracuje na směny, bojí se, ņe slaďování bude velice sloņité 

3) Eva 

- 2 děti (3 a 15) 

- Před nástupem na RD pracovala pro jednu českou rozhlasovou stanici, kam se brzy 

vrátí 

- Rozhlasová stanice sídlí v jiném městě, Eva musí dojíņdět 

4) Sylva 

- 2 děti (3,5 a 6) 

- Před nástupem na RD učila na střední ńkole, kam se brzy vrátí 

5) Ivana 

- 3 děti (necelé 3 roky a dvojčata 4,5) 

- Před nástupem na RD porodní asistentka 

- měla moņnost během RD pracovat, ale neudělala to, neuměla si to představit (nejméně 

do 3 let chtěla o děti pečovat sama) 
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6) Mirka 

- 1 dítě (7 měsíců) 

- vyučená prodavačka 

- před nástupem na RD pracovala v obchodě svého otce, neobává se slaďování, o 

obchod se stará i během RD 

7) Ńárka 

- 2 děti (5 měsíců a 2 roky) 

- Zahradní architektka 

- Před nástupem na RD pracovala v oboru, měla moņnost vrátit se k původnímu 

zaměstnavateli, ale této moņnosti se vzdala kvůli náročnému pracovnímu tempu, které 

neumoņňovalo jasně ohraničenou pracovní dobu; zároveň jí nevyhovovalo dojíņdění 

za prací do jiného města 

 

Jelikoņ byla uskutečněna jen jedna diskuse se 7 informantkami, studie si nečiní nárok 

zobecňovat výstupy z její analýzy na celou českou populaci. 

 

Specifika vzorku významná pro analýzu: 

 

Ve vzorku chybí muņi. Nebylo proto moņné zahrnout jejich zkuńenost s trhem práce, 

RD, slaďováním a plány na návrat na trh práce a porovnat ji se zkuńeností ņen. Je vńak 

nutné poznamenat, ņe čeńtí muņi vyuņívají moņnosti jít na RD jen výjimečně, pročeņ 

problém slaďování pracovního a rodinného ņivota řeńí stále předevńím ņeny. 

 

Vzorek neobsahuje ņeny s výraznějńími kariérními ambicemi, které by přikládaly péči 

o děti a profesnímu uplatnění stejnou důleņitost. Pouze jedna informantka 

nedefinovala péči o děti jako svou naprostou prioritu. Překvapivě se jednalo o 

respondentku s nejniņńím vzděláním, zatímco vysokońkolačky, tedy osoby, které své 

přípravě na uplatnění na trhu práce věnovaly větńí mnoņství času, ņádné kariérní 

ambice neprojevovaly. Některé uvaņovaly i o změně oboru, minimálně dokud děti 

nebudou samostatnějńí a nebude je moņné nechat bez dozoru (tzn. cca do 10 let). 

V rámci diskuse tedy téměř nebyl zastoupen pohled ņen, pro něņ je profesní úspěch 

stejně důleņitý jako péče o děti a lze u nich předpokládat, ņe budou mít v otázce 

slaďování odlińné nároky, případně zkuńenosti. 

 

Ņádná z informantek neměla osobní zkuńenost se slaďovacími opatřeními (např. s 

prací na částečný úvazek či s vyuņíváním firemních ńkolek). Nebylo proto moņné, aby 

posoudily funkčnost takovýchto opatření na základě osobní zkuńenosti. Komentovaly 

pouze zkuńenosti svých známých či bývalých zaměstnavatelů. 

 

Ani jedna z informantek nebyla v tísnivé finanční situaci (na nebo pod hranicí 

chudoby), neboť jejich partneři zvládali (alespoň dočasně) rodinu uņivit ze svého 

platu. Ve vzorku tedy nebyl zastoupen pohled pečujících osob, pro něņ je brzký návrat 

k výdělečné činnosti naprostou nutností. 

 

Ve vzorku nebyla ani jedna samoņivitelka. Tato skutečnost je důleņitá zejména 

vzhledem ke stále rostoucímu počtu samoņivitelek v české populaci způsobené 

vysokou mírou rozvodovosti (ČR dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyńńích 

rozvodovostí v rámci EU, Eurostat 2009). Přitom situace této skupiny rodičů je 
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v otázce slaďování specifická, neboť samoņivitelka41 je v situaci jak hlavního ņivitele 

domácnosti, tak hlavního pečovatele o děti a domácnost. Lińí se tak od  domácností se 

dvěma rodiči, v nichņ je v ČR stále časté tradiční rozdělení genderových rolí, kdy muņ 

představuje hlavního ņivitele rodiny a ņena hlavní pečovatelku. Její případný příjem 

z výdělečné činnosti je v rámci rodinného rozpočtu povaņován za sekundární.42 

Tomuto tradičnímu rozdělení odpovídaly i domácnosti informantek. 

 

Z výpovědí informantek se zdá vyplývat, ņe ņádná z nich nemá zkuńenost s rozpadem 

manņelství a ņe vńechny jsou se svými manņelstvími/partnerstvími spokojené. Tato 

skutečnost mohla být jedním z důvodů, proč informantky příliń netematizovaly 

problém finanční závislosti na svých partnerech. Spíńe vyjadřovaly úlevu nad tím, ņe 

je partneři (prozatím) uņiví a ony mohou zůstat s dětmi déle doma. Zároveň vńak 

reflektovaly nebezpečí, které by pro ně v této situaci znamenal rozvod/rozchod. 

Větńina informantek se shodla, ņe by děti samy neuņivily. Potenciální rozvod/rozchod 

v nich vyvolával silné obavy. 

 

Interpretace dat 

Analýza byla vedena snahou najít odpovědi na výzkumné otázky. Pro zpracování dat bylo 

pouņito standardní základní („otevřené“) kódování, v jehoņ rámci jsou v textu identifikována 

témata, která jsou následně třízena a spojována do obecnějńích kategorií (Hendl 2005: 247). 

Při kódování bylo základním klíčem to, co informantky povaņovaly za důleņité a zajímavé - 

jednak taková témata, která zaznívala nejčastěji a/nebo vzbuzovala nejsilnějńí reakce, jednak 

odpovědi informantek na závěrečnou otázku: „Co pro vás bylo v uplynulé diskusi 

nejdůleņitějńí?“. O tématech, která jsou ve výzkumu zohledněna tedy rozhodla skupina 

informantek. Rozhodujícím faktorem bylo to, kolik informantek dané téma zmínilo (případně 

jak často zaznělo – některé informantky zmiňovaly určitá témata opakovaně) a jakou reakci a 

atmosféru to ve skupině vyvolalo. 

 

 

3. Výstupy analýzy 

 

Během diskuse se ukázalo, ņe ņádná z informantek jeńtě nenastoupila po RD do zaměstnání 

ani se o to nepokouńela. Vńechny byly v době diskuse jeńtě na RD a neměly ņádnou osobní 

zkuńenost se slaďovacími programy. Během diskuse proto nebyla zodpovězena otázka: „Jak 

se vám daří slaďovat rodinný a pracovní ņivot?“. Hlavní linii diskuse tvořily překáņky 

plánovaného návratu na trh práce po RD a návrhy na usnadnění budoucího slaďování.  

 

Překáţky návratu na trh práce 

 

Překáņky jsou rozděleny na objektivní a subjektivní. Je vńak nutné upozornit, ņe toto 

rozdělení je zjednoduńující, neboť ne vńechny překáņky lze jednoznačně označit jen jako 

objektivní či subjektivní vzhledem k silné provázanosti těchto dvou kategorií. Zejména u 

subjektivních překáņek je důleņité si uvědomit jejich souvislost s obecným společenským 

kontextem. V textu je na tyto souvislosti upozorněno. I přes toto zjednoduńení je vńak 

                                                 
41

 Záměrně zde pouņíváme pojmu samoņivitelka, nikoli samoņivitel/ka, neboť v pozici rodiče samoņivitele se 

nacházejí v drtivé větńině ņeny (ČSÚ 2010), coņ s sebou nese specifické problémy spojené zejména s niņńími 

příjmy rodin samoņivitelek souvisejícími se znevýhodněným postavením ņen na trhu práce. Domácnosti 

samoņivitelek patří dlouhodobě a celosvětově k domácnostem nejvíce ohroņeným chudobou (Ńtastná 2009, 

Dudová 2008, Renzetti, Curran 2005, Winkler 2002). 
42

 Tomuto modelu se také někdy říká „chlebodárcovský“ (více např. v Sainsbury 1994). 
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rozdělení překáņek na objektivní a subjektivní z analytického hlediska významné, neboť 

jednotlivé problematické oblasti spadají do sféry vlivu různých aktérů (zejména státu a 

zaměstnavatelů). Díky tomu lze naznačit, na čí straně se vyskytují jaká pochybení, kdo by 

tedy měl zjednat nápravu a jakým směrem by se měly změny ubírat.  

 

 

Objektivní 

 

Nedostatek moţností hlídání dětí 

Ačkoli informantky nepovaņovaly nedostatek moņností hlídání dětí za největńí překáņku 

slaďování, stále se jednalo o důleņité téma. Informantky upozorňovaly na nedostupnost 

hlídání jak v rámci své rodiny, tedy, ņe je nemá kdo z ostatních členů rodiny v péči o děti 

zastoupit, tak v rámci institucionální péče o děti. V obou případech přitom reflektovaly 

společenské proměny, díky nimņ se hlídání stává pro rodiče větńím problémem neņ 

v minulosti. První proměna souvisí se změnami ņivotního stylu (hlavně s větńí migrací 

obyvatelstva) a zvyńováním důchodového věku ņen, kvůli kterým přestává být samozřejmostí 

dříve silně etablovaná „instituce babiček“. Větńina informantek uvedla, ņe babičky jim ve 

slaďování nemohou výrazněji pomoci, protoņe buď jeńtě samy chodí do práce nebo ņijí 

daleko.  

 

„Já třeba v čem vidim problém, tak my máme problém s babičkama. Jednu máme 

teda daleko, ta druhá zas tak jako nehlídá a hlavně pracuje. To si myslim, že když 

my jsme byly malý a byly letní prázdniny nebo tak, tak naše babička už byla 4 roky 

v důchodu. Takže máma nás vzala a odvezla nás k babičce.“ (Lenka) 

 

Druhá proměna souvisí se změnami v systému institucionální péče o předńkolní děti, 

které začaly po roce 1989. V rámci těchto změn téměř vymizela instituce jeslí, tedy zařízení 

péče o děti do 3 let, a počet ńkolek (pro děti od 3 let) byl také významně zredukován. 

V některých místech ńkolky zcela chybí a tam, kde jsou, není jejich kapacita dostatečná na to, 

aby pojaly potřebný počet dětí. Kromě nedostatku míst ve ńkolkách je problém i jejich 

otevírací doba. Některé poskytují hlídání třeba jen na 4 hodiny denně. Informantky často 

zmiňovaly, ņe by potřebovaly hlídání na 6 hodin denně, z čehoņ bylo zřejmé, ņe tuto moņnost 

nyní nemají.  

Jako překáņka slaďování se vńak nejevil jen nedostatek moņností hlídání pro děti 

předńkolního věku, nýbrņ i o děti, které jiņ do ńkoly chodí, ale nejsou podle rodičů jeńtě tak 

samostatné a zodpovědné, aby mohly být bez dozoru. Tento problém obzvláńtě pociťují 

rodiče, kteří mají více neņ jedno dítě. Můņou se tak snadno dostat do situace, kdy jim 

paradoxně činí větńí problém zajistit hlídání pro starńí děti. Zejména dobu letních prázdnin 

povaņovaly za extrémně náročnou, neboť zatímco ńkolky poskytují hlídání i v letních 

měsících, ńkoly ne. 

Placené soukromé hlídání přitom neviděly informantky jako moņné řeńení nedostatku 

moņností hlídání dětí. Důvodem byla jeho finanční náročnost. Aby se rodině takové hlídání 

jakoņto slaďovací strategie vyplatilo, musel by být výdělek ze zaměstnání matky, kvůli němuņ 

rodiče zajistili dětem hlídání, mnohem vyńńí neņ je průměrný plat za zaměstnání na plný 

úvazek v ČR. Na tento plat vńak ve skutečnosti plno ņen nedosáhne ani v rámci plného 

úvazku, natoņ v případě úvazku částečného nebo v případě nárazových prací ve formě brigád. 

Placené hlídání pak pozbývá smysl, jak uvedla jedna informantka, která si během RD 

několikrát přivydělala právě formou brigády. 
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 „Měla jsem 50 kč na hodinu, takže bych to stejně dělat nemohla, protože hlídání 

stojí na hodinu 60 kč a na každou další 40 kč, takže já bych si za ten den vydělala 

v přepočtu asi tak padesátikorunu. To samý, teď za ty schody [mytí schodů] je 

teda víc, ale stejně je to furt polovička, že jo. Si to představ, jít na 6 hodin uklízet 

a polovičku jim tady [v mateřském centru] odevzdat.“ (Lenka) 

 

Nepřipravenost českého trhu práce na pracující rodiče/matky 

Jako největńí problém vnímaly informantky aktuální situaci na trhu práce, který podle jejich 

slov není připraven na pracující rodiče, resp. matky (respondentky hovořily jen o matkách a o 

ņenách, k tomu podrobněji níņe u kategorie Slaďování – ņenský problém). Trh práce nepočítá 

se zaměstnanci i jako s rodiči, coņ se podle nich projevuje předevńím v nedostupnosti práce na 

částečný úvazek. Kromě toho, ņe v ČR nejsou částečné úvazky běņně rozńířenou praxí, 

v regionech mnohdy chybí úplně.  

 

„Ten trh na to podle mě není vůbec jakoby připravenej, na to, že ty ženský, a je 

jich mraky, že jo. To se říká, že je baby boom, tisíce a tisíce maminek, co se valej 

zpátky do práce, no [spráskne bezradně ruce] a nemaj kam.“ (Ńárka) 

 

Dojíņdění za prací na částečný úvazek je vńak pro rodiče podobně nevýhodné řeńení, 

resp. nesmyslné, jako placené soukromé hlídání dětí. Cesty za prací a domů zabírají rodičům 

právě ten čas, kvůli kterému chtěli pracovat jen na částečný úvazek, čas, o který potřebují být 

kratńí dobu v práci z důvodu péče o děti. 

 

„Ale pak ti to dá zase jako na celej úvazek, když tam někdo pojede na 4 hodiny, 

tak zase zpátky nebo na 6 hodin, tak z toho je rázem 8.“ (Sylva) 

 

Částečné úvazky jsou také prozatím nabízeny jen v určitých oborech a odvětvích trhu 

práce, zejména ve ńkolství a zdravotnictví nebo v oblastech, kde není zapotřebí vysoká 

kvalifikace. Mnoho matek vńak volí kvůli slaďování takové práce, které si mohou samy 

flexibilněji časově rozvrhnout a které nevyņadují přítomnost na pracovińti pravidelně určitý 

počet hodin v kuse, neboť tyto práce jsou podmíněny dostupností pravidelného hlídání dětí. 

Informantky se shodly, ņe větńina jejich kamarádek a známých si v době RD vydělává 

uklízením. Zajímavé bylo, ņe nikdo tuto skutečnost nereflektoval z hlediska propadu 

sociálního statusu ņen v souvislosti s mateřstvím, dokonce ani informantky s vyńńím 

vzděláním. 

Z nedostupnosti práce na částečný úvazek informantky nevinily jen samotné 

zaměstnavatele, ale předevńím stát, který podle nich nevytváří zaměstnavatelům takové 

podmínky, aby pro ně nebylo zaměstnávání na částečné úvazky nevýhodné. Konkrétně se tato 

výtka vůči státu týká skutečnosti, ņe v současné době je pro zaměstnavatele finančně 

nevýhodné zaměstnat na jednu pracovní pozici, jejíņ objem práce vydá na plný úvazek, dvě 

osoby na poloviční úvazky. Jedna informantka takto přińla o moņnost návratu na své původní 

pracovní místo. Ačkoli zaměstnavatel projevil zájem o její návrat na stejnou pracovní pozici 

po skončení RD, informantka se obávala náročného pracovního tempa a navrhla rozdělit 

objem práce mezi dvě osoby. Zaměstnavatel vńak na toto řeńení nepřistoupil, protoņe by se 

mu to prodraņilo. 

 Vzhledem k těmto překáņkám spojeným s nastavením trhu práce se moderátorka 

zeptala, co si informantky myslí o podnikání jako moņné strategii slaďování. Informantky 

odmítly, ņe by bylo moņné povaņovat podnikání za nějaké ńířeji vyuņitelné řeńení, včetně 

respondentky, jeņ je jako jediná ve vzorku ņivnostnicí. Důvodem byly náklady spojené se 

začátkem podnikání, tedy potřebný startovací kapitál, který nemá kaņdý, resp. kaņdá. 
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Nekoncepčnost státní rodinné politiky 

Podobně jako trh práce nepočítá se zaměstnanci i jako s rodiči, zdá se, ņe stát nepočítá s rodiči 

i jako se zaměstnanci. Současná koncepce více rychlostních rodičovských dovolených totiņ 

není v souladu se systémem veřejné institucionální péče o předńkolní děti a s legislativy 

týkající se povinností zaměstnavatelů vůči rodičům. Ačkoli rodič můņe volit z dvou-, tří- a 

čtyřleté varianty RD, současný systém je v souladu jen s prostřední moņností, neboť ńkolky 

přijímají děti aņ od 3 let a jesle pro mladńí děti jsou téměř na vńech místech republiky 

nedostupné a zaměstnavatelé mají povinnost umoņnit svému zaměstnanci návrat na jeho 

původní nebo ekvivalentní pozici jen do doby 3 let od nástupu na RD (tento druhý problém 

vńak informantky samy nezmínily). V případě ńkolek byl jeńtě kritizován nesoulad jejich 

otevírací doby s poņadavky trhu práce, tedy s pracovní dobou v některých zaměstnáních. 

 

„Tak tady je mateřská na 2 roky, na 3 roky, na 4, ale tady ve školce nevezme 

nikdo 2-letý dítě do školky. […] Jesle nejsou, že jo, tak jako mam dát si ho do 

nějaký školky za 6, za 7 tisíc jako to malý dítě? […] Ta dvouletá mateřská by měla 

smysl v případě, že budťo člověk dál bude pokračovat v rození dětí a bude ještě 

doma, tak jako jsem to třeba měla já, že teď mám to pětiměsíční a vlastně pořád 

mám doma tu dvouletou holku a nebo budu mít zajištěný nějaký hlídání nebo holt 

si zaplatim nějakou drahou službu, abych teda to dvouletý dítě mohla někam dát. 

[…] Kamarádka má práci od dubna a nevezmou jí ho do školky, tak vlastně přijde 

o práci.“ (Lenka) 

 

„Ty školky jsou od půl sedmý od sedmi, takže mi přijde, kdybych chodila od šesti 

do práce, tak, kam ty děti, nemam je kam dát, že jo.“ (Lenka) 

 

Dalo by se tedy říci, ņe Česká republika jeńtě nezačala v rámci své rodinné a pracovní politiky 

pracovat s kategorií tzv. pracujícího rodiče, která je ústředním pojmem těchto politik 

například ve skandinávských zemích (Winkler 2001). Práce s kategorií pracujícího rodiče 

znamená v praxi vytváření takových politik a opatření, které se aktivně snaņí o maximální 

usnadnění slaďování rodinného a pracovního ņivota. Vychází přitom z přesvědčení, ņe 

slaďování není jen individuální problém jednotlivců, nýbrņ i státu, který potřebuje pro svou 

existenci jak jedince, kteří se rozhodnou být rodiči, tak zároveň pracovníky, přičemņ těmito 

pracovníky myslí i ņeny matky. Namísto toho česká politika podporuje spíńe konzervativní 

uspořádání, které ņeny v podstatě nutí zůstávat s dětmi dlouho po porodu doma a přijímat roli 

hlavní pečovatelky, zatímco z muņe se tak automaticky stává hlavní ņivitel. 

 

Negativní vztah zaměstnavatelů k ţenám v produktivním věku a k matkám malých dětí 

Na straně zaměstnavatelů vńak nevnímají informantky problém jen ve více méně 

pochopitelné neochotě poskytovat práci na částečný úvazek z důvodu finanční nevýhodnosti, 

nýbrņ i v celkově negativním vztahu zaměstnavatelů vůči ņenám v produktivním věku, 

zejména vůči matkám malých dětí. Hovor na toto téma vzbudil velice ņivou diskusi, větńina 

informantek měla s tímto jevem osobní zkuńenost. Informantky vysvětlovaly, ņe 

zaměstnavatelé vnímají mladé ņeny jako nelukrativní zaměstnankyně, neboť očekávají, ņe 

dříve či později odejdou na dlouhou dobu na RD a nechtějí proto věnovat čas a případně 

peníze na jejich zaučení. Tento předpoklad přitom uplatňují pauńálně vůči vńem mladým 

ņenám nehledě na jejich reálné ņivotní plány. Automaticky předpokládají, ņe pro ņeny bude 

práce vņdy aņ na druhém místě za péčí o děti. U muņů přitom s otcovstvím jako s překáņkou 

pro plné pracovní nasazení vůbec neoperují. Tyto genderově stereotypní předsudky se 

projevují v praxi diskriminačními praktikami zaměstnavatelů jako je programové 
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nezaměstnávání ņen, vyņadování informací o rodinné situaci (tedy zda mají děti a kolik) či 

rodinných plánech ņen v rámci přijímacích pohovorů nebo dokonce vyņadují od potenciálních 

zaměstnankyň potvrzení, ņe nejsou těhotné nebo aby ve smlouvě podepsaly, ņe do 3 let 

neotěhotní, nebo vytváření nepřátelské atmosféry na pracovińti vůči matkám malých dětí, 

například v podobě naschválů, jak je popsala informantky Ivana, kdyņ hovořila o zkuńenosti 

své sestry. 

„Jak se blíží půl čtvrtá a ona potřebuje jít, tak šéf přijde, za 3 minuty má končit 

pracovní doba, a hrozně potřebuje něco. A to je každej den už asi půl roku. …] 

No, naschvály prostě a ona je z toho úplně vydeptaná.“ (Ivana) 

 

„Rovnou jí řekli, že prostě radši vezmou kluka po vojně než stejně starou 

ženskou, protože prostě vědí, že bude mít ty děti. Já když jsem obcházela 

konkurzy, tak: „jste vdaná, nejste vdaná, chcete děti, kdy?“ a vždycky se mě 

prostě ptali na ty děti a já jsem se celkem brzo vdávala, ale děti jsem měla až 

později, tak ale furt jako jak už jsem byla vdaná, tak si mysleli, že je budu mít. A to 

se jim mohla říkat, že ve 20 prostě to dítě ještě nechci, ale pokaždé se prostě ptali. 

A já si myslim prostě, že když je nějakej konkurz, tak prostě radši si dneska 

vezmou 18-ctiletou, 20-tiletou holku, než prostě mě ve 30, byť mám teda nějaký 

zkušenosti z kanceláře nebo s účetnictvím.“(Lenka) 

 

Informantka vyjádřila také pocit, ņe jakoņto matka by jiņ ani nezapadala do pracovního 

kolektivu, který nepočítá s tím, ņe by jeho jednotliví členové (nebo spíńe členky) měly jiné 

neņ pracovní povinnosti a očekává stoprocentní oddanost práci. Poukázala tak na podstatnou 

charakteristiku trhu práce, a sice na jeho v podstatě nepřátelský vztah k rodině, neboť 

ideálním zaměstnancem je jedinec bez jakýchkoli závazků ņijící jen pro práci, který pramení z 

důrazu na maximální výkon a maximalizaci zisku a vytváří na pracovińtích rodině 

nepřátelskou atmosféru. 

 

„Já když jsem dělala v tý Praze, tak jsem měla pocit, jako takovej ten mladej 

nadupanej kolektiv, kde si nikdo nehraje na nějakou pracovní dobu…“ (Ńárka) 

 

Přestoņe jednání zaměstnavatelů bylo ņivé téma a informantky jej vnímaly jako velkou 

bariéru návratu na trh práce, v podstatě vyjadřovaly pochopení pro zaměstnavatele, neņ ņe by 

takové jednání jednoznačně a explicitně odsoudily (více o tomto jevu u kategorie Vnímání 

sebe sama jako nelukrativní zaměstnankyně). Informantky toto jednání zaměstnavatelů také 

ani jednou neoznačili jako nezákonné, přestoņe je v rámci českého právního řádu označeno za 

trestný čin (k tomu více u kategorie Neinformovanost a bezradnost). 

 Zároveň se vńak ozývaly i kritické hlasy, které takové jednání zaměstnavatelů 

označovaly za hloupé, neboť se jím připravují o loajální a zkuńenou pracovní sílu, tedy 

nereflektují zisk, který mohou mít z rodinně přátelského přístupu do budoucna. 

 

 „Zaměstnavatelé jako vůbec nejsou v tý situaci, že by jim třeba došlo, že by si 

matek po mateřský mohli vážit, že třeba jako už maj  nějakou praxi, budou rádi, že 

maj nějakou práci, budou se třeba snažit si ji udržet a když oni jim vyjdou vstříc 

třeba s těma nemocema, tak ony zase pro ně budou schopný udělat něco navíc. Já 

si myslim, že jsem byla velmi loajální zaměstnanec, ale ne každej takovej byl, 

prostě to bylo tóčo a myslim, že tomu zaměstnavateli by se mnohem víc vyplatilo, 

kdyby on byl loajálnější a získal to zase zpátky a třeba u těch jakoby maminek, 

který se vracej zpátky po mateřský.“ (Ńárka) 
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„Nemocná společnost“ – negativní vztah celé společnosti k rodině a rodinným hodnotám 

Negativní postoj vůči matkám vńak není podle informantek jen problémem zaměstnavatelů, 

nýbrņ souvisí s celkovým negativním postojem vůči rodině a rodinným hodnotám ve 

společnosti, která tyto hodnoty devalvuje a namísto nich klade důraz na hodnoty 

individualismu. Informantka Ńárka označila dneńní společnost jako „nemocnou“. 

 

„To je jakoby úplně v celý tý společnosti, že je úplně jakoby nemocná. … Ty lidi 

tak jak se chovaj za volantem, tak se chovaj k sobě navzájem, tak se chovaj vůbec 

obecně v životě ke všemu, takže oni nemaj vůbec úctu asi k nějakýmu statutu 

rodiny, ale oni ho nepotřebujou, oni maj ty peníze asi a jako jim to tam asi nějak 

jako nechybí, tak jako nemůže, tak si najdu nějakou jinou zaměstnankyni, že jo. 

… Každej je nahraditelnej.“ (Ńárka) 

 

 

Subjektivní 

 

Slaďování – ţenský problém 

Jiņ bylo uvedeno, ņe zaměstnavatelé předjímají, ņe péče o děti je starostí a prioritou ņen, 

pročeņ ņeny neradi zaměstnávají. Naopak u muņů, jak se zdá z výpovědí informantek i 

z odborných studií (Maříková 2007), zaměstnavatelé rodičovství nijak nezohledňují, neboť 

nepředpokládají, ņe by mělo na jejich pracovní výkon nějaký dopad, nepočítají s muņi jako 

s pečovateli. Z výpovědí informantek je vńak dále patrné, ņe péči o děti a tedy celé slaďování 

také vnímají jako svůj, tedy ņenský, problém. Ņádná z informantek nehovořila v souvislosti se 

slaďováním o rodičích malých dětí, nýbrņ jen o matkách a ņenách. Otcové z diskuse naprosto 

vypadávali. Pokud otec zmíněn byl, tak jen v souvislosti s voděním dětí do a vyzvedáváním 

ze ńkolky, ńkoly či krouņků. I vyzvedávání bylo ale nahlíņeno jako záleņitost matek. Pokud je 

v tom otec mohl zastoupit, bylo to vnímáno jako velké ńtěstí nebo téměř nadstandard.  

 

„…já řikám, to je takovej luxus, že by mi ráno někdo dítě odvedl, to je něco 

neskutečnýho.“ (Ivana) 

 

Ani jedna informantka nehovořila o otci svých dětí jako o rovnocenném partnerovi, co 

se týče kaņdodenní péče o děti. Otcové nebyli zahrnuti do úvah nad řeńením zajińtění hlídání 

dětí v případech, kde nemohou pomoct babičky nebo veřejné instituce. Informantky 

vymýńlely různou svépomoc v rámci sítě kamarádek nebo kolegyň z práce, najímání 

placených babysitterek či domluvu se seniorkami či seniory, kteří by měli o hlídání zájem (o 

zapojování seniorů do péče více v Příkladech dobré praxe ze zahraničí).  

Hovor na otce ve vztahu k péči o děti přeńel jen díky zásahu moderátorky do diskuse. 

Moderátorka hovořila o výzkumu o otcích na RD. Z reakcí informantek bylo zřejmé, ņe 

v souvislosti s muņi se s pojmem péče pojí odlińné představy neņ v souvislosti se ņenami. 

Zatímco pro informantky být na mateřské a rodičovské dovolené automaticky znamenalo mít 

zodpovědnost i za domácí práce, v případě otců na RD se počítalo pouze s hlídáním dětí, coņ 

vńak nereflektovaly příliń kriticky. Spíńe tento nepoměr v očekáváních vůči matkám a otcům 

předestíraly jako samozřejmý fakt. Na tuto samozřejmost poukazovalo i časté pouņívání slova 

„muset“ v souvislosti s domácími pracemi a ņenami. 

 

„… já u toho ještě musim vyprat a uvařit a uklidit, kdežto ten muž, byť můj 

manžel naprosto nemá problém s hlídáním, tak neuvaří, neuklidí a nevypere.“ 

(Ńárka) 
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 Informantky nepovaņovaly za zvláńtní, ņe z muņů je sejmuta povinnost vykonávat 

domácí práce, ani kdyņ byla řeč o páru, v němņ byl na RD muņ a ņena chodila na plný úvazek 

do práce. 

 

„A on si to děsně chválil, jemu se to strašně líbilo, nevim, teda jak s tim úklidem, 

to už bylo horší asi, to asi musela ta manželka.“ (Ivana) 

 

Jedna informantka dokonce obhajovala tuto praxi tím, ņe „oni muņi na to domácí 

práce nejsou zařízený“. Informantka tak vlastně pouņila klasický argument tzv. biologického 

esencialismu, tedy představy o přirozené (vrozené) odlińnosti muņů a ņen, kterou bylo 

v historii ospravedlňováno a racionalizováno nerovné postavení muņů a ņen ve společnosti, 

zejména rozdělení povinností v rodině, kdy na muņi je rodinu zajistit ekonomicky a na ņeně je 

péče o závislé členy rodiny a domácnost (Renzetti a Curran 2005: 103). Nutno vńak 

poznamenat, ņe teorie tohoto typu byly jiņ mnohokrát zpochybněny jako silně tendenční a 

vyvráceny. 

 Z výpovědí informantek vńak bylo patrné, ņe v jejich rodinách funguje velice tradiční 

dělba práce, v jejímņ rámci jsou ņeny primárními pečovatelkami a muņi primárními a často 

jedinými ņiviteli, na nichņ je celá rodina včetně informantek finančně závislá. Informantky 

nejspíń i z tohoto důvodu o svých partnerech uvaņovaly jako o ņivitelích, nikoli o pečovatelích 

a nezahrnovaly je do svých úvah o řeńení slaďování ani je za jejich nepodílení se na 

kaņdodenní péči o děti a domácnost nekritizovaly.  

Skutečnost, ņe v domácnostech informantek je slaďování vnímáno jako jejich osobní 

problém, můņe jiņ samo o sobě představovat překáņku návratu na trh práce, neboť pocit, ņe 

jsou na to samy, a nejistota, jak to samy zvládnou, ubírá sebevědomí, chuť a elán. 

 

Představa nezastupitelnosti mateřské péče 

Nahlíņení slaďování jako ņenského problému souvisí i s tím, ņe informantky nahlíņely samy 

sebe jako pro své děti nepostradatelné a hlavně nezastupitelné pečovatelky. Z výpovědí 

informantek bylo zřejmé, ņe povaņují matky, tedy sebe, za jediné osoby, které se mohou o 

malé děti úspěńně postarat. Nestavěly se proto nadńeně k různým návrhům na hlídání 

nejmladńích dětí, které během diskuse padly (například hlídání na pracovińti, kamarádkami, 

známými, placené hlídání). Jedna informantka dokonce nedůvěřovala do 3 let svých dětí ani 

své matce, tedy vlastní babičce dětí. Tuto nedůvěru odůvodňovaly informantky dvěma 

hlavními důvody. Jednak zmíněnou nedůvěrou vůči jiným potenciálním pečovatelům 

(pocitem, ņe jen ony jsou schopny zajistit takovou péči, jakou děti vyņadují), jednak silnou 

fixací dětí na matku. Jedna informantka uvedla, ņe by například nemohla nechat dítě 

v univerzitním dětském koutku, kdyby studovala, protoņe její syn je na ní tak fixovaný, ņe by 

velice plakal a zlobil, coņ by bylo neúnosné jak pro dobrovolnici, co by hlídala děti, tak pro ni 

jako pro matku, která by nechtěla své dítě takové situaci vystavit. Několikrát uvedla, ņe „by jí 

to za to nestálo“. Jiná informantka zase několikrát zmínila, jak mohou být její děti ńťastné, ņe 

s nimi mohla být dlouho doma. 

 

„… já jsem ráda za to, že jsem mohla bejt doma, že muž nás uživil a já bych to 

takhle to jako plácat po kamarádkách. To třeba i já mám režimový děti, že kdyby 

byly každou chvíli s někym jinym a v nějakym jinym kolektivu…“ (Ivana) 

 

 V tomto směru se vńak naskýtá otázka, do jaké míry jsou skutečně jiné osoby neņ 

vlastní matka nekompetentní se o děti úspěńně postarat, obzvláńtě je-li to jen na nějakou 

omezenou dobu (pár hodin denně), a nakolik je tato představa přiņivována či přímo vytvářena 

odborným (zejména lékařským, psychologickým) diskursem, který se rozńířil do ńirokého 
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společenského povědomí. Jak jiņ bylo zmíněno výńe, česká rodinná politika nahrává spíńe 

konzervativnímu modelu rodiny, který matku nahlíņí jako primární pečovatelku. Stejně tak 

český psychologický diskurs je do značné míry silně konzervativní a přenáńí na matky téměř 

veńkerou odpovědnost za zdravý a zdárný vývoj dítěte a prezentuje matku jako pro dítě 

naprosto nezastupitelnou osobu. Jiná neņ mateřská péče je v rámci tohoto diskursu vnímána 

jako z nouze ctnost, která můņe vývoj dítěte ohrozit.43 Matky tak vystavuje velkému stresu a 

strachu, aby dětem neublíņily tím, ņe jim nebudou věnovat svou stoprocentní pozornost.  

 Zde je vńak třeba poznamenat, ņe představy o nezastupitelnosti mateřské péče jiņ byly 

také mnohokrát vyvráceny. Mnohé výzkumy ukázaly, ņe dítě potřebuje předevńím blízké 

osoby, které mu poskytují péči a dodávají mu pocit bezpečí, ale nemusí to nutně být 

biologická matka (Renzetti a Curran 2005). Stejně tak by se tedy mohl starat i otec dítěte či 

jiné osoby. Zároveň je otázkou, zda ona několika informantkami zmiňovaná závislost a fixace 

jejich dětí na ně, je jejich dětem přirozená nebo zda nemůņe být i vypěstovaná nebo zásadně 

podpořená právě maximální pozorností, kterou se dětem v dobré víře snaņily dát. Také je 

otázkou, zda by děti skutečně nevydrņely s jinými osobami neņ s matkami nebo zda by si 

rychle zvykly, kdyby si několikrát hlídání jinou osobou neņ matkou vyzkouńely. 

  

Syndrom krkavčí matky 

S touto společensky rozńířenou a informantkami také potvrzovanou představou o 

nezastupitelnosti mateřské péče pro děti souvisí i druhá překáņka, kterou jsme nazvaly 

„syndromem krkavčí matky“, tedy pocit, ņe ņeny, které nechtějí svému dítěti věnovat veńkerý 

svůj čas a energii, jsou ńpatné matky, tedy i matky, které chtějí jít do práce dříve, neņ budou 

dětem minimálně 3 roky. Strańák „krkavčích“ matek, tedy matek, které nemají péci o děti jako 

svou hlavní nebo spíńe jedinou ņivotní prioritu a cíl, čímņ jejich děti údajně trpí, je velice 

silným nástrojem, jak ņeny udrņet doma v tradičním rodinném uspořádání, neboť nikdo 

nechce být označen nebo mít sám pocit, ņe je ńpatný rodič. Matky samy by tedy měly 

naprosto upozaďovat své vlastní zájmy ve prospěch zájmů dětí, respektive děti by měly být 

jejich přirozeným jediným nebo alespoň hlavním zájmem.  

 

„Mám spoustu kolegyň, který si to tak neberou a pak ty děti s sebou takhle vozej. 

Třeba kolegyně studuje a já povídám překvapeně: a kam ji dáš půlroční holku? 

A ona: ledabylým hlasem no, on se tam vždycky někdo najde. To já nechápu. Já 

bych tohle nikdy neudělala, já bych prostě nestudovala.“ (Ivana) 

 

Strach z nálepky „krkavčí matky“ prosvítal také z ohrazení se informantky Mirky, ņe 

není „ņádná kariéristka“, kdyņ informantka Ivana hovořila o tom, ņe kaņdá mají k mateřství 

jiný vztah, protoņe Mirka vedle péče o své dítě se jeńtě snaņí a chce starat o svou ņivnost 

(práci v rodinném obchodě). Nebezpečí tohoto vyznění si uvědomovala i informantka Ivana, 

která velice opatrně hledala slova, jak tento rozdíl mezi nimi vysvětlit a neustále 

zdůrazňovala, ņe má Mirku ráda, i kdyņ jí je její postoj cizí, aby nenabyla dojmu, ņe ji 

z něčeho obviňuje. 

 

                                                 
43

 Nezastupitelnost mateřské péče je typickým argumentem, který byl v historii uņíván v zájmu udrņení 

tradičního genderového řádu, zejména tradičního rozdělení genderových rolí v rodině na výlučného ņivitele 

(muņe) a výlučnou pečovatelku (ņenu), jak o něm bylo hovořeno výńe v souvislosti s chlebodárcovským 

modelem rodiny. Pro děti a jejich zdravý vývoj je podle zastánců tohoto modelu rodiny intenzivní mateřská péče 

nezbytná, neboť se díky ní cítí bezpečněji a jsou následně ńťastnějńí, pokud s nimi matka zůstane doma 

(Sainsbury 1994: 151). 
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„Když já zase tyhlety typy, jako já tě mám strašně ráda na Mirku, ale tyhlety lidi 

maj to dítě trošku jakoby, ne kariéru, tebe to strašně baví, že jo.“ (Ivana) 

 

„Pozor, ale já nejsem kariéristka, ne ale pozor, já vůbec nejsem kariéristka, jako 

mě baví i to dítě, ale…“ (Mirka) 

 

„Ale když si to rozdělíš jako takhle, že ta miska vah je takhle ukazuje rukama váhy 

ve vyrovnané pozici, kdežto já mám jako prioritu to dítě.“ (Ivana) 

 

Představa, ņe matky by se měly plně věnovat svým dětem minimálně do 3 let, byla 

patrná i z otázky, kterou poloņila informantka Radka, kdyņ se zeptala ostatních: „Chcete se 

někdo vrátit dřív do práce neņ od těch 3 let? Opravdu jako pracovat?“ Aņ na Mirku vńechny 

rozhodně kroutily hlavou, ņe ne. Nakonec dońlo k nevědomému přeformulování samotné 

původní otázky „jak slaďovat pracovní a rodinný ņivot“ na otázku zda vůbec pracovat. 

 

„No ale furt tady řešíme tu otázku, jestli teda pracovat nepracovat prostě.“ 

(Lenka) 

 

Tato otázka poukazovala k jiņ výńe zmíněné skutečnosti, ņe současný systém rodinné 

politiky (tedy RD, institucionální péče o děti, legislativy) a trhu práce nutí ņeny být s těmi po 

porodu dlouho doma, neboť jim brání ve slaďování a staví je tak v podstatě před otázku 

kariéra nebo rodina, nutí je k volbě buď anebo, volbě, kterou muņi činit nemusí a 

zaměstnavatelé je za to odměňují tím, ņe je vnímají jako lukrativnějńí zaměstnance neņ ņeny a 

neznevýhodňují je i kdyņ jsou otci. Informantky měly pocit, ņe si musí zvolit, jestli pracovat 

nebo (řádně) pečovat. Nepředpokládaly, ņe by bylo moņné mít oboje, tedy slaďovat. Na rozdíl 

od muņů, které společnost (a politika) před volbu buď kariéra, nebo rodina nestaví. Z čehoņ 

plyne i vnímání muņů a ņen ze strany zaměstnavatelů. 

Jak ale vyplynulo i z výpovědí informantek, tak ačkoli se snaņí být dobrými matkami 

ve smyslu plně se věnovat jen dětem, dokud jsou malé, nejsou s tímto stavem zcela 

spokojené. V rámci jejich výpovědí tak docházelo k určitému protiřečení si. Na jedné straně 

totiņ vńechny hovořily o velké psychické i fyzické náročnosti péče o děti, pocitech silné 

vyčerpanosti a nespokojenosti s tím, ņe jsou v podstatě pořád s dětmi a nemají ani chvilku 

samy na sebe (na odpočinek, na své zájmy), ale na druhou stranu se vzájemně ujińťovaly, ņe 

to dělají správně, protoņe děti by měly být priorita. Docházelo tedy k určitému rozporu 

osobních pocitů a společenského diskursu.  

 

„Nemohla bych bejt s těma dětma prostě pořád, já bych zešílela, ale nemohla 

bych je prostě ani odstrčit, protože, nebo odstrčit, to není, já to neberu jako 

špatný slovo, jo, ale prostě nedělala bych něco na jejich úkor. … Samozřejmě 

peníze jsou důležitý, ale prostě radši oželim to, že prostě nepojedu na dovolenou 

k moři, než abych se cejtila celej rok blbě.“ (Radka) 

 

Dojem, ņe informantky nejsou se svou pozicí jediné pečovatelky v rodině úplně 

spokojené, prosvítaly i z vyjadřovaného vztahu k zaměstnání. Větńina informantek uvedla, ņe 

od zaměstnání neočekávají v první řadě zvýńení příjmu rodiny, nýbrņ odpočinek od dětí a 

domácnosti, únik z izolace v domácnosti, kontakt s dospělými lidmi a motivaci starat se více 

samy o sebe. 

 

„Já očekávám od tý profese, že prostě se dostanu, změnim sociální prostředí, 

prostě donutí mě to ráno se hezky oblíknout, namalovat prostě atd.“ (Radka)  
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U této kategorie stejně jako u předeńlých dvou je obzvláńtě důleņité si uvědomit, ņe se 

nejedná o čistě subjektivní kategorii, neboť to, ņe informantky povaņují slaďování za ņenský 

problém, mají pocit, ņe jejich péče je pro děti nezbytná a nezastupitelná a také pocit, ņe pokud 

se dětem nebudou stoprocentně věnovat, budou ńpatné matky, jak o tom bude řeč u 

následující kategorie, nevychází čistě jen z jejich osobních pocitů, nýbrņ i ze společenského 

povědomí a reálné situace, kdy jsou ņeny ve větńině rodin stále těmi, kdo nese hlavní 

odpovědnost za péči o děti i domácnost. Tyto subjektivní kategorie mají tedy svůj zásadní 

obecný rozměr. 

 

Vnímání sebe sama jako nelukrativní zaměstnankyně 

Vzhledem k tomu, ņe informantky vnímaly slaďování a péči o děti jako téměř výlučně ņenský 

problém a zároveň vnímaly do jisté míry takový stav jako samozřejmý, není příliń překvapivé, 

ņe samy sebe vnímaly jako pro zaměstnavatele nelukrativní zaměstnankyni, a vyjadřovaly 

vlastně pochopení pro negativní vztah zaměstnavatelů k ņenám v produktivním věku, zejména 

tedy matkám malých dětí. Z výpovědí informantek bylo patrné, ņe jako o pečujícím rodiči 

uvaņují jen o sobě. Kdyņ hovořily o tom, ņe slaďování je problém i ve chvíli, kdy děti 

nastoupí do ńkoly, předevńím proto, ņe jsou často nemocné, tak ani jedna informantka 

nezmínila, ņe by s dětmi mohl zůstat doma jejich partner. Automaticky toto povaņovaly za 

svou starost. Vnímání sebe sama jako problémových zaměstnanců bylo velice silné. Některé 

informantky se explicitně vyjádřily, ņe být zaměstnavatelem, tak by samy sebe nezaměstnaly. 

 

„A vy byste si teda jako zaměstnavatel vzala maminku se dvěma dětma, když víte, co 

to obnáší?“ (Radka) 

 

„Asi ne nadšená“ (Ńárka) 

 

„Já třeba ne. Já bych si jí třeba nevzala.“ (Mirka) 

 

„Já když vim, o čem to je, tak já bych si jí taky nevzala.“ (Radka)  

 

Vnímání sebe sama jako do značné míry neperspektivní zaměstnankyně je určitě 

velkou překáņkou pro návrat na trh práce a zároveň lze předpokládat, ņe je i překáņkou pro 

vyņadování dodrņování platných zákonů, které zakazují diskriminaci na základě pohlaví, tedy 

pro boj za svá práva v případě, ņe je zaměstnavatelé poruńují. Toto by také mohlo vysvětlovat 

výńe zmíněný fakt, ņe informantky neoznačily diskriminační jednání zaměstnavatelů za 

nezákonné. Nahlíņení sama sebe jako nerovnocenného zaměstnance můņe výrazně ubírat 

pocit, ņe jsou reálně v právu, a sebevědomí potřebné pro úspěńné zapojení se na trhu práce. 

Zároveň vńak neupozornění na nelegálnost jednání zaměstnavatelů můņe pramenit ze 

zkuńenosti informantek, ņe pracovních nabídek (obzvláńtě v regionech) není mnoho a ve 

snaze získat práci jsou ņeny (ale i muņi) ochotné přistoupit i na podmínky, které jsou 

nezákonné, a jelikoņ jsou informantky obeznámeny s touto situací, tak necítily potřebu 

upozorňovat na nezákonnost takového jednání.  

 

Neinformovanost a bezradnost 

Skutečnost, ņe ņádná z informantek neoznačila běņnou diskriminační praxi zaměstnavatelů za 

nelegální, poukazuje i k dalńí překáņce návratu informantek na trh práce, kterou je, zdá se, 

neinformovanost a bezradnost, jak se slaďováním začít a jak jej úspěńně zvládat. Informantky 

několikrát vyjádřily svou bezradnost explicitně. 
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„… situace je taková jaká je a asi spoustu ženskejch je z toho nešťastnejch a 

nevědí, nevědí si rady a po pískovištích se to řeší, no.“ (Ivana) 

 

Pocit nedostatku informací také přivedl dvě informantky k účasti na dané skupinové 

diskusi. Ńpatně pochopily účel diskuse a očekávaly, ņe jím bude právě informovat matky na 

RD, jak se na trh práce vrátit. 

 Neinformovanost a bezradnost byla zřetelná také z toho, ņe kdykoli byla znovu 

poloņena otázka, jak tedy skloubit práci s péčí o děti a sehnat práci, tak informantky často 

krčily rameny a hovor se rozjíņděl pomalu na rozdíl od okamņiků, kdy dońlo na téma péče o 

děti, hlídání či osobní priority. Informantky se také snaņily spíńe vymýńlet nějaká nová, 

vlastní řeńení, neņ ņe by vyprávěly o praxi, se kterou mají osobní nebo zprostředkovanou 

zkuńenost a reagovaly na příklady řeńení ze svého okolí nebo ze zahraničí. Během celé 

dvouhodinové diskuse zazněly jen tři reálné příklady slaďovací praxe z českého prostředí a 

vńechny se týkaly částečných úvazků ņen. 

 

Pesimismus a pasivita 

Výńe nastíněné překáņky objektivnějńího i subjektivního rázu, zejména neinformovanost a 

bezradnost, vedly k pesimismu a k pasivnímu přístupu. Informantky byly skeptické ohledně 

moņného zlepńení situace rodičů, resp. matek malých dětí, na trhu práce, a u některých 

informantek pesimismus vyústil do pasivního přijímání aktuální situace a skeptického 

přístupu k návrhům řeńení, která během diskuse zazněla od ostatních informantek či 

moderátorky (například částečné úvazky, firemní ńkolky, hlídání dětí ve firmách, kde se sejde 

více zaměstnankyň s malými dětmi).  

 

„A vy byste si dokázala představit, že jedete s dítětem v 6 ráno do Prahy? Dítě by 

řvalo, to by mi za to nestálo. Já bych je do žádný firemní školky, nikam.“ (Radka) 

 

Jedna informantka vyjádřila nedůvěru v moņnost jakéhokoli systémového aktivního 

řeńení (jak na úrovni zaměstnavatelů, tak státu) a namísto toho upínala naději k pozitivnímu 

přirozenému vývoji, v jehoņ rámci dojde k proměně společnosti, zejména jejích hodnot (bude 

si více váņit rodiny, tedy i matek), a spolu s touto společenskou proměnou dojde i ke změně 

systému, zejména systému trhu práce. 

 

„Já si myslím, že se to nevyřeší, že to až jakoby tak nějak, až vymřou tyhlety 

generace, budou znát jinej model tý rodiny, že třeba ta matka pracuje na 

částečnej úvazek nebo vůbec že ty lidi se budou k sobě i jinak chovat, že tahle 

generace je ještě celá taková jakoby postižená a že to nejde nařídit ani žádnym 

zákonem, jo, nebo ničim, prostě to je v těch lidech a i kdyby ten stát nějaký lepší 

parametry dal, zvýhodnění pro zaměstnavatele, aby pro ně bylo výhodné 

zaměstnávat matky po RD, tak nevim.“ (Ńárka) 

 

Zde je vńak třeba zmínit, ņe spoléhat se na přirozený vývoj je dost riskantní plán. 

Jednak společnost vůbec nemusí k proměně svých hodnot směřovat, hodnoty individualismu 

naopak spíńe nabývají na síle, jednak takový vývoj můņe být natolik pomalý, ņe na situaci 

aktuálních a nebliņńích generací rodičů, resp. ņen, nic nezmění jakkoli je nespravedlivá a pro 

společnost do budoucna nevýhodná. 

Informantka Ńárka také vyjádřila názor, ņe čekat jakékoli řeńení od institucí je 

zbytečné a namísto toho si musí kaņdý pomoct sám.  
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„Každej si musí pomoct sám, jakože se nemůže spolíhat na nějakou instituci, 

každej se musí snažit a udělat si sám vnitřní kompromis, jestli teda ten čas radši 

věnuje rodině, byť se teda po nějakou přechodnou dobu nebudou mít moc dobře, 

nebo jestli teda, byť by s těma dětma chtěl trávit víc času, tak jako se toho vzdá a 

když sežene tu práci, bude mít to štěstí, že někde něco může dělat tak tomu dá 

přednost, no.“ (Ńárka) 

 

Tento postoj v sobě skrývá podobné nebezpečí jako spoléhání se na přirozený vývoj, 

neboť v podstatě rezignuje na poņadování nápravy na rovině institucí, které jsou za něj 

podstatnou měrou zodpovědné. V tomto postoji je patrný na české politické scéně nyní 

dominantní neoliberální diskurs, který zbavuje odpovědnosti instituce, zejména stát, a přenáńí 

veńkerou odpovědnost na jednotlivce, ačkoli tito jednotlivci se musejí potýkat s překáņkami, 

které jim klade do cesty právě systém, který samy osobně nestvořily. Ze systémového 

problému se tak rázem stává problém individuální. Avńak ozval se i hlas, který povaņoval 

pasivitu státu v otázce slaďování za nevhodnou, jelikoņ by sám měl mít na úspěńném 

slaďování zájem z hlediska vlastní prosperity. 

 

„Půjdou (matky po RD) na pracák a vyjde to mnohem dráž, vyjde to mnohem 

dráž, než kdyby šly pracovat.“ (Sylva) 

 

 

Řešení 

 

Návrhy informantek 

 

Individuální 

 

Jak jiņ bylo řečeno výńe, informantky kladly největńí důraz na individuální řeńení, tedy na 

pomoc v rámci ńirńí rodiny v podobě babiček, v rámci sítě kamarádek a známých, popřípadě 

informantka Mirka navrhovala zapojování seniorů z blízkého okolí, kteří mají zájem o hlídání 

dětí. Sama takto dává své dítě na hlídání důchodkyni, s níņ ņije v jednom domě. Toto se vńak 

nesetkalo s nadńením u ostatních informantek, kterým takové řeńení přińlo jako nepřijatelné, 

neboť ony by dítě nesvěřily cizí osobě (viz kategorie Nezastupitelnost mateřské péče). 

 

Systémové 

 

Na straně státu 

V první řadě by mělo dojít ke sladění koncepce rodičovských dovolených se systémem 

veřejné institucionální péče o předńkolní děti a legislativy týkající se povinností 

zaměstnavatelů vůči rodičům. Zejména síť veřejné institucionální péče o předńkolní děti je 

v současné době nedostatečná a nenahrává moņnosti rodičů slaďovat rodinný a pracovní ņivot. 

Bylo by vhodné znovuobnovit a rozńířit nyní téměř neexistující instituci jeslí, zajińťujících 

péči o děti do 3 let. Také síť ńkolek by měla být podstatně rozńířena tak, aby její kapacita 

odpovídala potřebám rodičů, tedy počtu dětí ve společnosti. Kromě zvýńení počtu ńkolek a 

zajińtění snadné dostupnosti těchto zařízení i v regionech je třeba upravit jejich otevírací dobu 

tak, aby odpovídala poņadavkům trhu práce, tedy pracovní době rodičů. Vedle veřejných jeslí 

a ńkolek navrhovaly informantky i zvýńení počtu mateřských center v obcích. Zároveň je vńak 

nevnímaly jako ideální řeńení, neboť hlídání v nich je draņńí neņ ve ńkolkách, pročeņ pro 

některé rodiče mohou být nevýhodnou formou hlídání. 
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 Informantky dále navrhovaly změnu zákona, která by odstranila aktuální 

znevýhodnění dělení jedné pracovní pozice mezi více osob pracujících na částečný úvazek. 

Kromě odstranění této překáņky zaměstnávání osob, které by měly o tyto částečné úvazky 

zájem (tedy zejména rodičů malých dětí) bylo navrhováno přímo zvýhodnění zaměstnávání 

rodičů na nebo krátce po RD, buď formou finančních odměn (jako u zaměstnávání 

absolventů), nebo daňovými úlevami pro zaměstnavatele. 

 Zde je vńak třeba upozornit, ņe zvýhodnění poskytování částečných úvazků pro rodiče 

malých dětí můņe mít i negativní dopady na rodiče, jak ukazují příklady zemí, v nichņ tento 

systém funguje (např. v Německu). Zaměstnavatelé totiņ mohou moņnosti zaměstnávat 

výhodně na částečné úvazky zneuņívat a lidé s malými dětmi, zejména tedy ņeny, mají velký 

problém sehnat v případě zájmu či ekonomické nutnosti práci na plný úvazek. Před 

zneuņíváním práce na částečný úvazek varují i mnohé feministické ekonomky, které 

upozorňují, ņe práce na částečný úvazek často znamená stejný objem práce jako při práci na 

plný úvazek, ale za poloviční či 70-ti procentní mzdu. 

 

Na straně zaměstnavatelů 

I přes výńe zmíněná nebezpečí informantky vnímaly moņnost práce na částečný úvazek jako 

jedno z nejvhodnějńích řeńení. Na straně zaměstnavatelů by proto uvítaly, aby rozńířili 

nabídku prací na částečný úvazek zejména zaměstnavatelé v regionech, aby rodiče nemuseli 

utrácet drahocenný čas dojíņděním do jiných měst.  

Jako obzvláńtě funkční vnímaly rozdělení jedné pracovní pozice mezi dvě osoby 

zaměstnané na částečný úvazek. Částečné úvazky by podle informantek mohly být pro 

samotné zaměstnavatele výhodné, neboť by měli jistotu, ņe kdyņ jedna ņena bude muset kvůli 

dětem zůstat třeba týden doma, tak ji bude mít v práci kdo zastoupit a potřebnou práci udělat, 

a zároveň to bude dobré i pro zaměstnankyně, kterým ubude stres z obavy, ņe děti onemocní. 

Jako dalńí výhodu pro zaměstnavatele zmínila jedna informantka zprostředkovanou 

zkuńenost, ņe dvě osoby na jedné pozici odvedou více práce neņ jeden člověk. Jak vńak jiņ 

bylo upozorněno výńe, toto můņe být nevýhoda pro zaměstnankyně, které budou pracovat 

reálně více, ale za plat odpovídající menńímu úvazku, coņ se jiņ často v praxi děje. 

Jako jedno z dalńích řeńení byla zmíněna i práce z domova, tam, kde je to z hlediska 

náplně práce moņné. Tato moņnost ale nebyla přijímána s takovým nadńením jako částečné 

úvazky. V první řadě neodpovídala výńe zmíněnému očekávání informantek, ņe jim 

zaměstnání přinese nejen výdělek, nýbrņ i sociální kontakt s jiným neņ domácím prostředím a 

psychický odpočinek od péče o děti a domácnost. V druhé řadě se informantky obávaly nízké 

pracovní efektivity kvůli neschopnosti plně se na práci doma soustředit, neboť doma budou 

vyruńovány dětmi i (nikdy nekončícími) domácími pracemi. 

 

„A upřímně řečeno, když jseš doma, stejně máš chvíli volna už tam vidíš, tam 

potřebuješ udělat, takže jako prostě to není, to není ono.“ (Radka) 

 

Dalńím řeńením, které by podle informantek mohlo být učiněno na straně zaměstnavatelů, 

byly firemní ńkolky. Na druhou stranu ale informantky nevnímaly firemní ńkolky jako něco, 

co by mělo a mohlo zcela zastoupit ńkolky státní, zejména proto, ņe střední a menńí 

podnikatelé často nemají na zřízení ńkolky kapacitu. 

 

Příklady dobré praxe ze zahraničí 

Informantka Ńárka zmiňovala, ņe četla o německém programu, který spočíval v párování 

seniorů (bez vlastní rodiny a vnoučat) a rodičů malých dětí. Cílem bylo jednak zajistit 

rodičům finančně nenáročné hlídání malých dětí (senioři hlídali děti na dobrovolnické bázi) a 

jednak zajistit seniorům aktivní náplň volného času a zabránit pocitu izolace. Tento program 
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sice připadal ostatním informantkám jako dobrý nápad, ale na druhou stranu uvedly, ņe by jej 

stejně asi nevyuņily, kdyby měly moņnost, jelikoņ by nechtěly své dítě svěřit cizímu člověku 

(viz argumenty u kategorie Nezastupitelnost mateřské péče). 

Informantka Lenka zase hovořila o praxi některých amerických firem, v nichņ 

zaměstnavatel najme osobu na hlídání dětí svého personálu v případě, ņe se na pracovińti 

sejde více zaměstnanců, kteří mají malé děti a potřebují pro ně zajistit hlídání. Tento příklad 

se opět setkal s nejednoznačnou reakcí. Sice se informantkám líbilo, ņe zaměstnavatel se snaņí 

vyjít svým zaměstnancům vstříc, ale některé opět uvedly, ņe by své děti takto hlídat 

nenechaly. Buď proto, ņe by děti neměly edukativní program jako ve  ńkolkách, které mají 

stanovené povinné osnovy, nebo proto, ņe jejich děti jsou na ně silně fixované a nejspíń by 

hodně zlobily a byly by vystresované. 

 

Doporučení na základě výstupů analýzy diskuse 

Vzhledem k velké bezradnosti a neinformovanost informantek se zdá, ņe by bylo vhodné začít 

nejen budovat takový pracovní trh a síť zabezpečení péče o děti, aby rodiče s malými dětmi 

mohly slaďovat, nýbrņ také vytvořit (nejlépe ze strany státu/obcí) informační programy pro 

rodiče, které plánují návrat na trh práce po RD nebo jiņ během RD. Dvě informantky přińly na 

diskusi v očekávání, ņe bude mít takovýto informační účel. 

Dále je pro usnadnění slaďování pracovního a rodinného ņivota nutné, aby se do péče 

o dítě zapojovali rovnocenně oba rodiče, resp. aby se začali více zapojovat otcové. Dokud 

nebude tato podmínka naplněna, bude slaďování stále skutečně jen ņenským problémem (viz 

kategorie Slaďování – ņenský problém). Přispět k této proměně situace v českých rodinách by 

mohlo například zavedení rodičovských dovolených vyhrazených jen pro otce, 

nepřenositelných na matku, jaké jsou vyuņívány ve skandinávských zemích. V praxi to 

znamená, ņe pro otce je vymezena určitá část z celé RD, kterou můņe vyuņít jen otec. Pokud ji 

nevyuņije, rodině tato část RD propadne. 

 

 

Co informantky povaţovaly za nejdůleţitější 

Informace zahrnuté v této sekci opakují údaje obsaņené v rámci jednotlivých kategorií. Zde je 

znovu opakujeme, abychom podtrhly, co bylo nejdůleņitějńí pro samotné informantky. 

Nejdříve seznámíme s tím, co bylo podle informantek nejdůleņitějńí na proběhlé diskusi, a 

následně ukáņeme, které téma zaznívalo nejčastěji a vzbuzovalo nejsilnějńí reakce. 

 

Explicitní odpovědi na otázku „Co z toho, co tady zaznělo, bylo pro vás nejdůleţitější?“ 

Informantky se shodly, ņe diskuse pro ně byla přínosná předevńím zjińtěním, ņe vńechny řeńí 

v podstatě stejné problémy, tedy, ņe v tom nejsou samy. 

 

„Pro mě asi je nejdůležitější, že maj všichni stejný problémy s tou prací a s těma 

dětma, jako jak to udělat, že jo. … Tak jako, že si člověk řekne, že v tom není 

sám, ale i někdo jinej.“ (Lenka) 

 

Kromě tohoto pocitu sounáleņitosti ze sdílení stejných nebo hodně podobných problémů bylo 

pro respondentky důleņité vzájemné utvrzení se v pocitu, ņe děti mají být pro matky 

jednoznačnou prioritou, tedy, ņe jednají správně, kdyņ svou vlastní kariéru upozaďují a plně 

se věnují dětem. 

 

„Jako já musím říct, že i to, jako mám takovou teď radost, že tady jsme na tom 

všichni tak nějak podobně a i že ty děti jsou pro nás priorita a vlastně z toho 

vycházíme.“ (Sylva) 
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Nejţivější téma 

Nejsilnějńí reakce a nejņivějńí debatu vzbuzovalo téma hlídání dětí, resp. péče o děti jinými 

osobami neņ matkami samotnými. Na toto téma měla kaņdá z informantek svůj vyhraněný 

názor. Zajímavý byl kontrast s hlavním tématem diskuse tedy moņnostmi slaďování. 

V případě opakovaného zavedení diskuse na toto téma moderátorkou (informantky od něj 

často odbíhaly, nejčastěji právě k otázkám hlídání dětí) diskuse vázla a rozbíhala se váhavě a 

pomalu. Jak jiņ bylo řečeno výńe, v otázce slaďování byly informantky spíńe bezradné. 

 

  

4. Závěr 

 

Během diskuse se ukázalo, ņe není moņné odpovědět na výzkumnou otázku „Jak se Vám daří 

skloubit práci a rodinný ņivot?“, jelikoņ vńechny informantky jeńtě byly na RD a na trh práce 

se jeńtě nepokouńely navrátit. Nicméně vńechny návrat plánují a dvě jiņ měly v době diskuse 

domluven návrat do bývalého zaměstnání. Bylo vńak moņné zodpovědět druhou výzkumnou 

otázku „S jakými překáņkami se setkáváte (jaké očekáváte) při slaďování práce a péče o 

děti?“ vzhledem k tomu, ņe informantky jiņ nyní přemýńlejí o tom, jak se na trh práce vrátit. 

Překáņky návratu na trh práce po RD se ukázaly být jak na objektivní, tak na 

subjektivní rovině, tedy v přemýńlení a rodinné situaci informantek. Objektivními překáņkami 

byla jednak povaha českého trhu práce, který nepočítá se zaměstnanci i jako s rodiči, pročeņ 

na něm nejsou běņná taková uspořádání práce, která by slaďování usnadňovala, zejména tedy 

masové rozńíření práce na částečný úvazek. S rodiči jako pracovníky vńak příliń nepočítá ani 

stát, který nezajińťuje dostačující síť institucí péče o předńkolní děti, tedy jeslí a ńkolek. 

Ńkolky jsou sice dostupnějńí neņ jesle, ale stále jejich počet a rozmístění nepokrývá potřeby 

rodičů a také otevírací doba těchto zařízení často neodpovídá pracovní době rodičů. Celkově 

se zdá být velice nekoncepční nynějńí nastavení systému rodičovských dovolených, 

institucionální péče o předńkolní děti a legislativy týkající se povinností zaměstnavatele vůči 

pracovníkům/icím odcházejícím na RD. Neboť rodič, který zvolí 2-letou RD, nemá po jejím 

skončení moņnost dát dítě do ńkolky, neboť ty přijímají aņ děti od 3 let, a zaměstnavatelé jsou 

zase povinni drņet svému zaměstnanci jeho pracovní místo jen po dobu 3 let, přestoņe nejdelńí 

RD trvá 4 roky. Stát ani nepodporuje zaměstnavatele v zaměstnávání rodičů. Aktuální 

legislativa finančně znevýhodňuje zaměstnavatele, který by chtěl umoņnit zaměstnat dvě 

osoby na jednu pracovní pozici. V současné době jsou ņeny na pracovním trhu něco jako 

méněcenné pracovnice, které se potýkají s častou diskriminací ze strany zaměstnavatelů.  

Zaměstnavatelé v nich nevidí lukrativní zaměstnance, neboť očekávají, ņe jejich pracovní 

nasazení nebude stoprocentní z důvodu péče o děti. Na českém trhu práce je běņná nezákonná 

praxe, kdy zaměstnavatelé zjińťují rodinnou situaci či rodinné plány zaměstnankyň, případně 

je dokonce nutí se smluvně zavázat, ņe neotěhotní. Spolu se zaměstnavateli se zdá být 

rodičům, resp. matkám, nepřátelské celé pracovní prostředí, pro nějņ je ideálem zaměstnance 

jedinec bez jakýchkoli závazků, zcela oddaný své práci. Tato rodinně nepřátelská atmosféra je 

podle informantek přítomna nejen na trhu práce, ale v celé společnosti, v níņ rodinné hodnoty 

ustoupily hodnotám individualismu. 

 Na subjektivní rovině byla pro informantky největńí překáņkou vstupu na trh práce 

představa o nezastupitelnosti mateřské péče pro dítě, tedy představa, ņe dokud není dítě větńí 

a samostatné, měla by se o něj starat matka, aby dítě nebylo stresované a nestrádalo a 

v neposlední řadě také proto, ņe informantky vyjadřovaly nedůvěru ve svěřování svých dětí 

jiným lidem. S tímto pocitem souvisí i dalńí subjektivní překáņka, kterou jsme označily jako 

syndrom krkavčí matky, tedy pocit, ņe péče o dítě by měla být pro ņenu jasnou prioritou, 

pokud je dobrou matkou. Jedná se o pocit, který je vytvářen a podporován společenským 
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diskursem, pro nějņ je ņena, která se stejným dílem nebo dokonce více stará o svoji profesní 

kariéru neņ o péči o děti, něčím nepřirozeným, nebezpečným, jednoznačně negativním. Staví 

tak ņeny do pozice, ņe si musí zvolit mezi kariérou a rodinou, neboť sladit obojí dohromady 

nelze. Důleņitá je v tomto směru zejména skutečnost, ņe tato volba buď anebo se vztahuje jen 

na ņeny. Muņi ačkoli jsou také rodiči takto volit nemusí a společnost to vnímá jako 

samozřejmost, neboť je nepovaņuje za pečovatele, nýbrņ jen za ņivitele. Tato představa 

prosvítala i z výpovědí informantek, které celý problém slaďování vnímaly jako ņenský 

problém. S muņi jako rovnocennými pečovateli vůbec nepočítaly. Bylo evidentní, ņe v jejich 

rodinách panuje více méně tradiční rozdělení genderových rolí, tedy ņe ony jsou primárními 

pečovatelkami o děti i domácnost a muņi primárními ņiviteli. Tato skutečnost, zdá se, vedla i 

k pocitu, ņe jsou na slaďování samy a podkopávala pocit, ņe by mohly slaďování úspěńně 

zvládnout.  

Informantky také vyjadřovaly pochopení pro zaměstnavatele, které je vnímají jako 

nelukrativní zaměstnankyně. Zároveň ale nevěděly, jak svou situaci změnit. Bylo zřejmé, ņe 

nemají potřebný dostatek informací, aby si mohly učinit představu, jak na slaďování. Byly 

v tomto ohledu hodně bezradné a pesimistické. Ačkoli se shodly, ņe proņívají podobné 

problémy a identifikovaly i objektivní překáņky, stále měly pocit, ņe slaďování je individuální 

problém, který si musí vyřeńit kaņdý sám. Proto také nejspíń i v otázce návrhů na řeńení 

slaďování spadala větńina jejich návrhů do kategorie svépomoci, tedy zajińtění hlídání ze 

strany babiček či ostatních matek – kamarádek a kolegyň. 

 V rámci diskuse vńak přeci jen zaznělo několik návrhů, jak by mohli slaďování 

usnadnit zaměstnavatelé a stát. Zaměstnavatelé by mohli pomoci rozńířením pracovních pozic 

na částečný úvazek, umoņňováním práce z domova tam, kde to pracovní náplň dovoluje, a ti 

zaměstnavatelé, kteří na to mají kapacitu, by mohli začít ve větńím měřítku zřizovat firemní 

ńkolky či firmou placené hlídání dětí na pracovińti. Péče o předńkolní děti zaměstnanců by 

vńak neměla leņet primárně na zaměstnavatelích zejména proto, ņe menńí podnikatelé by si 

firemní ńkolku nemohli dovolit. Stát by měl proto rozńířit síť jeslí, která nyní téměř vymizela, 

a také síť ńkolek, které nejsou na některých místech republiky dostupné. Ńkolky by také měly 

přizpůsobit svou otevírací dobu poņadavkům trhu práce, tedy pracovní době rodičů. Stát by 

dále měl učinit nápravu legislativy, která nyní znevýhodňuje zaměstnavatele, kteří by se 

rozhodli podporovat slaďování a umoņnit svým zaměstnancům sdílet jednu pracovní pozici 

formou částečných úvazků. Kromě toho by stát mohl i přímo podporovat zaměstnávání rodičů 

navracejících se z RD tím, ņe by zaměstnavatelům poskytoval za jejich zaměstnání finanční 

odměnu nebo např. úlevu na dani. 

 Na základě výpovědí informantek jsme dále identifikovaly jeńtě jedno doporučení 

směřované na stát či obce. Jedním z hlavních problémů informantek byla bezradnost a 

neinformovanost v otázce slaďování. Bylo by proto vhodné zřídit informační programy pro 

rodiče na RD o moņnostech slaďování, aby měly lepńí představu, jak se na trh práce vrátit a 

jak situaci nástupu zvládnout. Druhým doporučením, které je jiņ obecnějńí, je zapojit otce 

aktivněji do péče o děti. Zde by bylo moņné inspirovat se například skandinávskými zeměmi, 

které vyhrazují část RD jen pro otce, která není převoditelná na matku. 
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Jak kombinují práci a rodinu ţeny pracující jako pokladní v hypermarketech? 

 

Radka Dudová, SOÚ AV ČR, Marcel Tomášek, Centrum pro veřejnou politiku 

 

Slaďování pracovního a osobního (soukromého či rodinného) ņivota je nevyhnutelnou 

kaņdodenní realitou vńech pracujících – ņen i muņů. Větńí díl práce spojené s péčí o rodinu a 

domácnost spočívá ale v rámci rodiny stále na ņenách. Ņeny tedy musí ve větńí míře neņ muņi 

řeńit otázku kombinování práce a rodiny, a jejich skutečná či předpokládaná odpovědnost za 

péči o rodinu je jedním z hlavních hendikepů jejich uplatnění na pracovním trhu. 

Zaměstnavatelé zpravidla pokládají osobní ņivot pracujících za jejich soukromou věc. V tom, 

jak budou ņeny ve své snaze sladit svůj pracovní a rodinný ņivot úspěńné, hraje vedle 

právních opatření regulujících pracovní trh a vedle různých (státních i soukromých) institucí 

poskytujících péči o děti, důleņitou roli také přístup jejich zaměstnavatelů. Zejména se jedná o 

moņnost flexibilního uspořádání pracovní doby, případně o ochotu vyjít vstříc některým 

poņadavkům či potřebám svých zaměstnanců /zaměstnankyň. 

 

V tomto textu se zaměříme na specifickou oblast pracovního trhu: na ņeny (a muņe) 

zaměstnané jako pokladní ve velkých zahraničních obchodních řetězcích, a na jejich 

problémy při kombinování práce a rodiny. Vycházíme přitom z kvalitativní studie provedené 

v roce 2007 v rámci výzkumu zaměřeného na proměny českého pracovního trhu a 

soukromého ņivota
44

 (viz také Tomáńek 2008; Dudová, Tomáńek 2008). Studie spočívala 

v provedení a následné analýze 16 polostandardizovaných rozhovorů s pokladními, respektive 

zaměstnanci obchodních řetězců
45

.  Jednalo se o 13 ņen a 3 muņe. Rozhovory obsáhly 

pracovní podmínky a ņivot pokladních z prodejen zahraničních řetězců v 7 velikostně různých 

místech České republiky (někteří/ré ze zúčastněných měli zkuńenost s prací v prodejnách 

zahraničních řetězců v různě velkých sídlech). Vzhledem k hrozbě sankcí ze strany 

zahraničních řetězců a nutnosti zachovat v největńím moņném rozsahu anonymitu ve 

výzkumu zúčastněných  nejsou uvedeny bliņńí údaje o osobách účastnících se výzkumu 

(zaměstnanci zahraničních prodejních řetězců jsou zavazováni neńířit se o podmínkách svého 

zaměstnání a i celkově podmínkách a praktikách v prodejně, a tato podmínka je 

vynucovatelná i v případě jiņ bývalých pracovníků/nic). Značná část ņádostí o rozhovor byla 

odmítnuta, a právě smluvní závazky zaměstnanců a ostřeņení ze strany zaměstnavatelů byly 

zřejmě hlavním faktorem odrazujícím od účasti ve výzkumu.  

 

Práce pokladních 

Práce pokladní podle nańich zjińtění dnes představuje časově náročné povolání 

zahrnující často a v rozsáhlé míře práci ve večerních hodinách a během víkendů. Přitom ale 

standardní rozsah úvazku v tomto segmentu pracovního trhu klesá a dnes se jiņ často 

pohybuje blíņe spíńe polovičnímu úvazku (5,5 hodin). Dochází totiņ k poklesu obvyklých 

„oficiálních“ úvazků v sektoru, tj. od regulérních 8 hodin pracovního úvazku v začátcích 

působení zahraničních řetězců aņ k  6,5 nebo 5,5 hodinovým úvazkům, tak jak jsou běņné 

v současnosti.  Namísto pracovníků a pracovnic na plný úvazek a na dobu neurčitou v tomto 

sektoru nyní převaņují brigádníci, případně zaměstnanci/zaměstnankyně pracující na zkrácený 

úvazek (ovńem ve skutečnosti jejich pracovní doba představuje více neņ 8 hodin práce denně). 

Z tohoto lze usuzovat na vyhrocený tlak na funkční flexibilitu pracovníků v prodejnách 

                                                 
44

 Výzkum byl proveden v rámci projektu „Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a 

partnerského ņivota v české společnosti“, jako součást Národního programu výzkumu na léta 2004–2009 

tematického programu „Moderní společnost a její proměny“, č. grantu 1J034/05-DP2. 
45

 V diskontních prodejnách je běņnou praxí kumulace pracovních pozic – doplňování zboņí, zjińťování 

trvanlivosti zboņí a úklid prodejny vedle práce na pokladně. 
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zahraničních řetězců. Ta můņe být snadněji naplňována spíńe absolventy bez praxe, 

studentskými brigádníky (se kterými lze snadno rozvázat či znovu obnovit pracovní poměr) či 

pracovníky na zkrácený úvazek (kde se skutečný počet odpracovaných hodin řídí podle 

momentálních potřeb zaměstnavatele), případně zaměstnanci v předdůchodovém nebo 

důchodovém věku (viz také Tomáńek, Dudová 2008: 69-70). 

 

Ačkoli zkrácený úvazek je v Českém prostředí chápán primárně jako opatření usnadňující 

práci ņenám (rodičům) pečujícím o děti, větńina zaměstnanců zahraničních řetězců je do 

tohoto pracovního uspořádání tlačena naprosto standardně a proti vlastní vůli či preferencím. 

Částečných úvazků je primárně vyuņíváno jako způsobu sniņování zákonem daných odvodů 

na sociální a zdravotní pojińtění zaměstnanců. Zbytek hodin do ‚plného úvazku„ bývá stabilně 

hrazen prostřednictvím osobního ohodnocení a přesčasových hodin.  K přesčasovým hodinám 

se přidává prodlouņená pracovní doba bez započítání a zaplacení tohoto pracovního času. 

Zpravidla jde o ‚přetahování„ na pokladně přes zavírací dobu a zároveň konec směny 

(poslední zákazníci platí a odchází z prodejny po zavírací době, navíc je vyņadován úklid 

pokladny) nebo úklid pracovińtě po směně či doplnění zboņí na dalńí den (v diskontních 

prodejnách). V měsíci u jednoho zaměstnance tato předpokládaná a pravidelná ale neplacená 

práce můņe dosáhnout aņ řádu hodin (Tomáńek, Dudová 2008: 71). 

 

Kdo jsou pokladní? 

Nabízí se otázka, zda je vůbec moņné, aby jako pokladní mohli pracovat rodiče (matky) 

s dětmi. Zaměstnanecké podmínky a specifické rysy pracovního trhu vycházející z tohoto 

procesu byly  jiņ v literatuře popsány a jsou označovány za charakteristiky ‚sekundárního 

pracovního trhu„ (viz Sirovátka, Mareń 2006: 637; Sirovátka 1997: 19-27). Ve vztahu ke 

zjińtění, ņe na sekundárním pracovním trhu převládají ņeny (Bartáková 2006), je ovńem 

v tomto kontextu sporné, kde je na tomto pracovním trhu prostor pro ņeny s dětmi. Ņeny 

přitom v tomto pracovním odvětví zatím stále převaņují.  

 

Komunikační partneři a partnerky shodně popisovali vývoj, který pozorovali kolem sebe, jako 

omezování stálých pozic na plný úvazek a naopak pokračující nástup brigádníků a 

zaměstnanců na částečný úvazek. Komunikační partnerka ze středně velkého města například 

charakterizovala lidi na pokladnách jako: „spíńe ņeny, spíńe brigádníci neņ stálí  zaměstnanci, 

věkově bývá různé - od dvaceti let  nebo ņeny zase naopak před důchodem“ (studentka, 21 

let). Blíņe charakteristické věkové skupiny vymezila jiná komunikační partnerka: „kamarádka 

to vzala kvůli tomu, ņe dlouho nemohla nic sehnat a uņ vlastně nedostávala podporu“, „takové 

ty starńí ņenské, co přińly o práci nebo nemůņou sehnat práci a třeba vzhledem k věku uņ je 

nikam jinam nevezmou“ (studentka, 23 let) (Tomáńek, Dudová 2008: 69-70). 

 

Práce pokladní a rodičovství 

Práce na takto „zkrácený úvazek“ je náročná i bez dětí. Navíc s sebou nese přímé nebezpečí 

pádu do sociální pasti v případě nezaměstnanosti, jelikoņ podpora v nezaměstnanosti je 

vypočítávána z „oficiálního“ zkráceného úvazku a ne faktického pravidelného výdělku 

zaloņeného z velké části na opakovaném hrazení mzdy prostřednictvím osobního ohodnocení 

a přesčasových hodin. Za těchto okolností ņeny, které odejdou na rodičovskou dovolenou, 

mají často tendenci spíńe vyuņít tuto dovolenou maximálně, případně navázat i druhou 

rodičovskou dovolenou; po návratu z rodičovské dovolené často ze zaměstnání v 

zahraničním řetězci odcházejí.  

 

Moņnosti pracovního uplatnění rodičů s dětmi ovlivňuje právě narůstající vynucená flexibilita 

zaměstnanců a zaměstnankyň v tomto sektoru, spojená s dominantním působením 
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zahraničních řetězců. Z vyprávění jedné z komunikačních partnerek vyplývá, ņe z rodičovské 

dovolené se vrací ņeny do práce v prodejně jen výjimečně (pokladní končící práci v řetězci 54 

let, 2 odrostlé děti). Podle jejího názoru se ņeny po rodičovské dovolené nevrací, protoņe 

nemají moņnost mít pravidelnou ranní nebo odpolední směnu. Řeńením situace, kdy se do 

pracovního procesu navrací matka po rodičovské dovolené, obvykle je, ņe „se prakticky 

s nimi dohodne, tam skončí dohodou a jde na pracovní úřad a hledá něco jenom na ranní  

nebo na zkrácený pracovní úvazek“ (pokladní končící práci v řetězci 54 let, 2 odrostlé děti). 

 

Jedna z komunikačních partnerek, matka dvou malých dětí, která byla vystavena dilematu 

návratu do diskontní prodejny v malém městě, rozvaņuje o své situaci následně: „s těmi 

malými dětmi musí být takový partner, aby opravdu bylo daný, ņe přijde domů přesně. Aby  

byl někde taky na směny, aby dělal do dvou nebo tím pádem, ņe by se střídali vlastně ti 

manņelé. No, ale kdyņ pak má někdo manņela, který dělá déle, je to tak, ņe to nejde“ 

(pokladní na mateřské dovolené, 27 let, 2 malé děti). Rozvedená kolegyně komunikační 

partnerky, která řeńila podobné dilema opětovného nástupu do místní diskontní prodejny, 

dońla kvůli těmto narůstajícím časovým poņadavkům k závěru, „ņe si to nemůņe dovolit, 

protoņe nechce, aby to byly pak děti ulice“ (pokladní na mateřské dovolené, 27 let, 2 malé 

děti). S konkurenčním tlakem (nástup dalńího diskontu) se zhorńuje situace pro matky s dětmi 

i v diskontních prodejnách na malých městech (jde zejména  o rozńiřování otvíracích hodin do 

pozdních večerních hodin a o víkendech včetně nedělí) (viz Tomáńek, Dudová 2008: 70-71). 

 

I kdyņ práce v prodejně zahraničního řetězce a priori nevylučuje zaměstnání rodičů s dětmi, 

jedná se větńinou o matky větńích, jiņ samostatných dětí: „...ale větńinou jsou tam ty matky, 

které uņ jsou starńí a uņ mají ty děti větńí, ņe buď jsou doma sami, ņe uņ to není do těch deseti 

let anebo to dělají tak, ņe jsou ráno s dětmi doma a odpoledne jdou do práce“ (pokladní 

končící práci v řetězci, 54 let, 2 odrostlé děti). Z výpovědí komunikačních partnerů a 

partnerek ale obecně vyplynulo, ņe s narůstajícím tlakem na flexibilitu zaniká prostor pro 

zaměstnávání rodičů. Přestoņe zkracování úvazků a plońné rozńiřování zkrácených úvazků 

v sektoru prodeje by teoreticky mělo vést k rozńiřování pracovních příleņitosti pro rodiče, 

poněkud paradoxně k tomu nedochází. Například ve Francii je přitom zaměstnávání rodičů a 

obzvláńtě matek s dětmi v tomto segmentu pracovního trhu běņné a tyto tvoří aņ polovinu 

zaměstnanců na částečný úvazek (podle expertního rozhovoru s  finančním manaņerem 

francouzského supermarketu mezinárodního řetězce, 1. 1. 2008). Naopak v českém prostředí, 

pokud některý z dotázaných zmínil pracující s dětmi, upozorňoval přitom na jejich 

privilegované postavení obvykle spojené s faktem, ņe daná osoba náleņela k prvotnímu 

pracovnímu týmu a stále je zaměstnána na původní plný úvazek, s nímņ práce v zahraniční 

řetězcích původně začínala, a je pro ni upřednostňován pravidelný směnný provoz (např. 

student, 27 let) (viz Tomáńek 2008: 141).  

 

Důsledky pro soukromý ţivot a kombinaci páce a rodiny 

Časový a psychický tlak bezprostředně se pojící s prací v prodejně zahraničního řetězce se u 

komunikačních partnerek a partnerů odráņel v intimním ņivotě a souņití s blízkými, a to i 

v případě, ņe nebyli rodiči.  Dvě mladńí komunikační partnerky hovořily o určité 

„diskriminaci svobodných“, kdy přesčasová večerní a víkendová práce v prodejně byla 

nakládána právě na ně, se zdůvodněním, ņe nemají rodinu. Tyto ņeny se rozhodly nakonec 

změnit zaměstnání, jelikoņ jinak jim vůbec nebylo umoņněno trávit čas s partnerem,  

vzhledem k rozloņení a organizaci práce v diskontní prodejně. Směny, včetně těch 

víkendových, byly obsazovány nepravidelně a často na poslední chvíli. Jejich partneři měli 

naopak volný čas prakticky pouze o víkendu (práce řidiče nákladního vozu, studium 

v hlavním městě). Přestoņe u starńích komunikačních partnerek slaďování času práce 
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s partnerským ņivotem nevystupovalo jako specifická problémová oblast (často ovńem 

zejména proto, ņe tyto ņeny ņily bez partnera), i zde jedna z nich tlumočila poņadavek svého 

partnera, ņe by neměla pracovat v noci (pokladní končící práci v zahraničním řetězci, 54 let, 2 

odrostlé děti).  

 

U dalńích ņen vystupovala do popředí otázka zvládání ņivota s dětmi a péče o ně. U ņen se  

starńími dětmi (které byly mezi komunikačními partnerkami ovńem pouze dvě, odhlédneme-li 

od dalńích dvou ņen s odrostlými dětmi) bylo problémem zvládání výchovy v situaci, kdy 

ņena byla sama a navíc byla nucena dojíņdět do zaměstnání do vedlejńího města a přizpůsobit 

se směnám v prodejně. Jedna z komunikačních partnerek v této situaci se rozhodla na tuto 

práci rezignovat po zjińtění, ņe její dítě vzhledem k nedostatečnému dohledu chodí za ńkolu. 

Začala usilovat o práci v  nedávno otevřené diskontní prodejně v místě bydlińtě, odkud ovńem 

vzhledem ke zdravotním potíņím spojeným s hektickým charakterem práce v dané prodejně 

musela po nějaké době také odejít (prodavačka, 47 let, dorůstající dítě). Ņeny s menńími dětmi 

se mezi komunikačními partnerkami vůbec nevyskytovaly, krom jediné, která byla 

momentálně na rodičovské dovolené: „Vlastně co vím, tak se tam vrátily po mateřské dvě, ale 

uņ tam nejsou.“ (pokladní v zahr. řetězci na mateřské dovolené, 27, 2 malé děti) (viz 

Tomáńek, Dudová 2008: 73). 

 

Závěr 

Profese pokladní v obchodě byla před rokem 1989 spojena s do jisté míry výjimečným 

postavením, a být prodavačkou rozhodně neznamenalo nutnost do takové míry podřídit svůj 

rodinný ņivot pracovnímu. V průběhu posledních 15 let se ale tato profese posunula k pólu 

časově nejnáročnějńích zaměstnání, jen těņko kombinovatelných s rodinou a dětmi. Navíc je 

paradoxní, ņe ačkoli se dnes jedná o časově náročné povolání zahrnující často a rozsáhle práci 

ve večerních hodinách a během víkendů, standardní rozsah úvazku v tomto segmentu 

pracovního trhu klesá a dnes se jiņ často pohybuje blíņe spíńe polovičnímu úvazku (5,5 

hodin).  

 

Práce pokladních v zahraničních řetězcích a diskontních prodejnách je tak ukázkovým 

příkladem sekundarizace pracovního trhu. „Sekundární“ pracovní trh se vyznačuje vynucenou 

flexibilitou a nestandardními pracovními podmínkami - částečnými úvazky a termínovanými 

pracovními smlouvami, případně prací bez pracovní smlouvy, absencí moņnosti postupu či 

dalńího vzdělávání, a velmi nízkým výdělkem. Zároveň je příkladem nedobrovolné flexibility, 

vynucené zaměstnavatelem.  

 

Důleņitým poznáním z realizovaného výzkumu je skutečnost, ņe v současných podmínkách je 

pro pokladní s mladńím dítětem/dětmi  prakticky nemoņné  uplatnit se v tomto zaměstnání, 

pokud tedy nepracuje za nějak specificky upřednostňujících podmínek. I kdyņ částečný 

úvazek je v českém kontextu chápán zejména jako opatření usnadňující práci ņenám 

(rodičům) pečujícím o děti, v případě zaměstnavatelů nańich komunikačních partnerek a 

partnerů bylo vyuņíváno pouze jako způsob sniņování nákladů a finančních závazků 

spojených se zaměstnáváním pracovníků. Práce na takto „zkrácený úvazek“ je náročná i pro 

lidi, kteří nepečují o děti. V případě nezaměstnanosti jsou pokladní konfrontováni/y s tím, ņe 

se jejich dávky počítají na základě niņńího úvazku. Výdělek nańich dotázaných navíc mnohdy 

příliń nepřevyńoval minimální mzdu a ve větńích městech nestačil na pokrytí běņných 

ņivotních nákladů. Za této situace není překvapivé, ņe komunikační partnerky odcházející na 

rodičovskou „dovolenou“ ji vyuņívaly v maximálním rozsahu, případně navázaly i druhou 

rodičovskou „dovolenou“. Toto můņe být teoreticky usnadněno skutečností, ņe pozice 

pokladní/ho, prodavače/prodavačky v prodejně zahraničního řetězce není podmíněna 
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kariérním růstem a člověk se zdánlivě můņe vņdy vrátit bez ohledu na délku přeruńení 

z důvodu rodičovské dovolené. Jedná se ovńem spíńe o teoretickou moņnost, vzhledem 

k tomu, ņe pracovní praxe v prodejnách zahraničních řetězců jen těņko umoņňuje práci matek 

s menńími dětmi.  
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Pracovní podmínky a dodrţování práv zaměstnanců v polských supermarketech 

z hlediska genderové rovnosti.
46

 

 

Agnieszka Chmielecka, Barbara Krzyśków, Anna Wojciechowska-Nowak, Karat Coalition 

 

1. Úvod  
 

Na sklonku roku 1989 se v Polsku objevil významný a zároveň zcela nový prvek rozvíjejícího 

se volného trhu – řetězce zahraničních supermarketů a hypermarketů. Větńinou se o ně 

politici, média a veřejnost zajímají v souvislosti s omezováním jejich rozrůstání na 

území Polska a s ochranou práv provozovatelů malých obchodů. Problémy s pracovními 

podmínkami a právy zaměstnanců a zaměstnankyň jsou ale zcela přehlíņeny, coņ je zaráņející, 

vzhledem k mnoņství pracovních míst, které supermarkety a hypermarkety poskytují. Před pár 

lety se k veřejnosti začaly ze soudních síní dostávat zřetelné signály o poruńování práv 

zaměstnanců a zaměstnankyň supermarketů, a to v souvislosti s kauzou kolem společnosti 

Jeronimo Martins Dystrybusja, vlastníka řetězce Biedronka. Bývalí zaměstnanci vyhráli 

případy týkající se nezaplacených přesčasových hodin, práce v době státních svátků a práce 

v nočních hodinách. Během slyńení vyńlo najevo, ņe v supermarketech často funguje systém, 

kdy vedoucí zaměstnancům a zaměstnankyním schválně nezaznamenávají přesčasy, a pak jim 

je samozřejmě ani neproplácejí.  

 

Navíc se od zaměstnanců a zaměstnankyň očekávalo, ņe budou vykonávat úkoly, které neměli 

v popisu práce. Vyņadovala se od nich těņká fyzická práce překračující normy bezpečnosti 

práce. To mělo vliv na jejich duńevní i fyzické zdraví. Navzdory tomu, ņe se díky těmto 

případům a také zprávám Státního inspektorátu práce podařilo prokázat a zveřejnit poruńení, 

k nimņ v praxi dochází, ņádná detailní analýza pracovních podmínek v supermarketech a 

hypermarketech ani konkrétní návrhy na opatření na ochranu a zlepńení pracovních podmínek 

zaměstnanců a zaměstnankyň těchto velkých nákupních středisek nevznikla. 

 

Tato problematika – s důrazem na zlepńování pracovních podmínek ņen zaměstnaných 

v supermarketech a hypermarketech, které představují 90 % vńech zaměstnanců obchodních 

center – je předmětem zájmu sdruņení KARAT, které se uņ léta věnuje projektům týkajícím se 

ekonomického a sociálního postavení ņen, sleduje jejich situaci na trhu práce a vytváří 

programy zaměřené na oblast rovnosti ņen a muņů na trhu práce. V letech 2008 – 2009 

realizovalo sdruņení KARAT za podpory Institutu otevřené společnosti (Open Society 

Institute) a Nadace Friedricha Eberta projekt „Ochrana pracovních práv v polských 

supermarketech a hypermarketech z hlediska genderu zaměřený na zlepńení pracovních 

podmínek a ochranu práv zaměstnanců a zaměstnankyň v řetězcích supermarketů.“
47

 Zpráva, 

kterou nyní čtete, pojednává o úpravách pracovního práva v kontextu jeho poruńování, jeņ 

byla v projektu odhalena.  

 

 

 

 

                                                 
46

 Zkrácená verze – celá zpráva je pouze v polńtině 

(http://karat.org/karat/img/fckimages/warunki%20pracy%20markety.pdf).  Anglický překlad zkrácené verze 

naleznete na 

http://www.karat.org/userfiles/Work%20conditions%20and%20respecting%20of%20employees%27%20rights

%20in%20supermarkets%20in%20Poland.pdf. 
47

 Informace o projektu naleznete na  www.karat.org. 

http://karat.org/karat/img/fckimages/warunki%20pracy%20markety.pdf
http://www.karat.org/userfiles/Work%20conditions%20and%20respecting%20of%20employees%27%20rights%20in%20supermarkets%20in%20Poland.pdf
http://www.karat.org/userfiles/Work%20conditions%20and%20respecting%20of%20employees%27%20rights%20in%20supermarkets%20in%20Poland.pdf
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1.1. Polské pracovní právo  
 

Polské pracovní právo je upraveno předevńím v zákoníku práce, který stanovuje práva a 

povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a dalńí náleņitosti pracovněprávních vztahů včetně 

způsobů uzavírání a vypovídání pracovních smluv, pracovní doby, ochrany platů a mezd, 

dovolené, pracovního volna, mateřské a rodičovské dovolené a bezpečnosti a ochrany zdraví 

na pracovińti. Kromě zákoníku práce ovlivňují pracovní právo také dalńí zákony, vyhláńky, 

kolektivní pracovní ujednání a smlouvy a také pravidla a dokumenty na konkrétních 

pracovińtích. Polské pracovní právo významným způsobem ovlivnily normy Mezinárodní 

organizace práce a Evropských společenství. Potřeba upravit zákony podle pravidel výńe 

uvedených organizací přinesla zásadní změny předevńím v letech 2001 – 2004. Pracovní 

týden byl zkrácen na 40 hodin, byly upřesněny podmínky pracovních vztahů a nároků na 

dovolenou, zavedla se pravidla zakazující diskriminaci na pracovińti včetně diskriminace na 

základě pohlaví, změnila se pravidla pro stanovování a výpočet pracovní doby, zlepńila se 

pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rozńířil se povinný obsah pracovních 

předpisů.   

 

2. Diskriminace a šikana na pracovišti
48

  
 

2.1. Diskriminace  
 

Zdá se, ņe přestoņe ņeny představují 90 % personálu supermarketů a hypermarketů, jsou kvůli 

svým závazkům souvisejícím s péčí o děti a domácnost mnohem méně ņádanými 

zaměstnanci. Jejich „problém“ s mateřstvím se objevuje jiņ v přijímacím procesu. 

Z rozhovorů vyplynulo, ņe ņeny běņně dostávají otázky týkající se rodinného stavu, věku, 

počtu dětí či plánů ohledně zaloņení rodiny. Některé názory ukazují, ņe ne vńichni rodiče z řad 

zaměstnanců jsou kvůli tomu v horńí situaci nebo se jim dostává horńího zacházení – ale jen 

ņeny se setkávají s poznámkami jako „a kdo vám přikázal rodit?“ Při rozhovorech ņeny 

uváděly, ņe v supermarketech a hypermarketech obsazují vedoucí pozice muņi výrazně častěji 

neņ ņeny
49

. Upřednostňování muņů ve vedoucích pozicích je příkladem nerovného zacházení, 

ale v rozhovorech nebyla tato praxe za diskriminaci označována. Dělba práce na základě 

pohlaví je v supermarketech zcela zřejmá. Zaměstnanci ostrahy a skladů se rekrutují výhradně 

z řad muņů, kdeņto pokladní a prodavačky jsou předevńím ņeny. Platy zaměstnanců ostrahy a 

skladníků, pokud takové pozice v obchodě vůbec existují, coņ nebývá vůbec běņné, jsou vyńńí 

neņ platy pokladních a prodavaček či prodavačů. Ovńem pokud ņeny zaměstnané jako 

pokladní nebo prodavačky vykonávají nějakou práci i ve skladińti, není to povaņováno za 

nadstandardní práci a nejsou za to lépe finančně ohodnoceny. Z rozhovorů vyplynulo, ņe 

náplní práce ostrahy není jen dohled nad zákazníky a majetkem obchodu, ale také nad 

zaměstnankyněmi, coņ pro ně vytváří nepříjemné situace
50

. Zaměstnanci ostrahy navíc 

nemusejí vykonávat fyzicky náročné úkoly ve skladech jako třeba vykládání a přenáńení 

zboņí. Podotkněme, ņe ņeny v rozhovorech (aņ na drobné výjimky) nepoukazovaly na 

příklady diskriminace. To by mohlo znamenat, ņe v tomto typu obchodů k nerovnému 

zacházení nedochází. Výzkum ovńem ukazuje, ņe význam termínů diskriminace a ńikana na 

pracovińti není zcela jasný, a proto se na ně těņko poukazuje. 

                                                 
48

 Zpráva se nezabývá problematikou sexuálního obtěņování, protoņe v době prováděného výzkumu se hovořilo 

pouze o jednom takovém případu: pachatel byl potrestán a přińel o místo. Navíc úprava této oblasti v zákoníku 

práce je uspokojivá. 
49

 Výrazné rozdíly mezi počtem muņů ve vedoucích pozicích a celkovým počtem muņů, ale i ņen zaměstnaných 

ve velkoplońných obchodech 
50

 Konkrétně ņeny zmiňovaly, ņe musely ostraze vysvětlovat, proč v době menstruace musejí častěji na toaletu.  
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2.2. Šikana na pracovišti  
 

Dotazované ņeny popisovaly atmosféru na pracovińti jako „příńernou“, a to předevńím kvůli 

ńpatným vztahům s přímými nadřízenými. Spočívaly v nedostatku vstřícnosti manaņerů 

k podřízeným, přehlíņení jejich potřeb, zesměńňování, nadávkách, poniņování před zákazníky 

a kolegy, vyhroņování a vyņadování příliń náročné fyzické práce od zaměstnankyň. K těmto 

situacím docházelo dokonce opakovaně. Kontakty s nadřízenými se obvykle nesly ve znamení 

strachu a nedůvěry. Ņenám, které si otevřeně stěņovaly na pracovní podmínky nebo 

poņadovaly dodrņování svých práv, se ze strany nadřízených dostalo nerovného zacházení a 

perzekuce, například v podobě přidělování nepříjemných směn, hromadění pracovních dní v 

kuse, práce přes víkendy a vńechny svátky, práce bez přestávek, nadávání. Dotazované ņeny 

také poukazovaly na to, jak je těņké dosáhnout pracovního postupu, kdyņ dobré vztahy 

s nadřízenými hrají důleņitějńí roli neņ osobní předpoklady a schopnosti. Výńe zmíněné 

faktory jsou typickými příznaky ńikany na pracovińti.  

 

Její definice v zákoníku práce ale obsahuje nejasné a nekonkrétní pojmy, a proto je v praxi 

velmi obtíņné vńechny, často velmi komplexní, příznaky ńikany prokázat, tím spíńe, ņe se 

musejí vņdy vyskytovat společně. Pokud zaměstnanec nemůņe dokázat ńikanu, můņe podat 

ņalobu na poruńení osobních práv u civilního soudu. Poruńení osobních práv se sice dokazuje 

jednoduńeji, ovńem náklady na civilní proces bývají vyńńí neņ v případech z oblasti 

pracovního práva.  

 

2.3. Závěry  
 

Hranice mezi nezákonnou diskriminací a běņným rozlińováním mezi jednotlivými 

zaměstnanci je vágní a sporné případy by měly být posuzovány nezávisle. Okolnosti ńikany 

také nebývají jednoznačné a kaņdý případ by měl být analyzován jako jedinečný. Zdá se, ņe 

současné zákony týkající se ńikany na pracovińti jsou natolik nejasné, ņe ve skutečnosti 

zaměstnancům a zaměstnankyním neposkytují zdaleka takovou ochranu, jakou by měly. 

 

Podle vńeho je ńikana na pracovińti natolik neņádoucí fenomén, ņe by mělo být moņné ji 

efektivně potírat. Aby se sníņilo riziko situací, ve kterých k ní můņe docházet, mělo by být 

například moņné popsat v pracovních předpisech, jaké druhy chování jsou z tohoto hlediska 

neņádoucí a ńkodlivé, v interních pravidlech popsat, jak postupovat při nařčení ze ńikany, 

zaručit, aby se tato nařčení prońetřovala jako důvěrná, a upřesnit sankce vůči ńikanujícímu, 

pokud se prokáņe oprávněnost stíņnosti. Zaměstnancům a zaměstnankyním by také mělo být 

umoņněno vyjadřovat se svobodně k záleņitostem souvisejícím s prací a vztahy mezi kolegy i 

mezi podřízenými a nadřízenými, měly by se organizovat workshopy na téma ńikany a 

diskriminace a v pravidelných intervalech zpracovávat dotazníky týkající se ńikany na 

pracovińti. Vedoucí pracovníci a pracovnice by měli být pečlivě vybíráni a měli by být ńkoleni 

na téma ńikany a diskriminace. Dále by měly být pouņívány vhodné metody řízení podniku.  

 

3. Smlouvy  
 

3.1. Pracovní smlouvy  
 

Nejběņnějńím základem pro pracovní vztahy je pracovní smlouva. Výzkum ukázal, ņe 

v supermarketech a hypermarketech se obvykle podepisují smlouvy na dobu určitou nebo 
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smlouvy mandátní
51

. Na některé práce, například vykládání zboņí do regálů, jsou najímáni 

zaměstnanci externími společnostmi, neboli „agenturami“
52

. Zaměstnanecký poměr na 

základě pracovní smlouvy větńinou začíná zkuńební lhůtou v rozmezí 1 – 3 měsíců. Smlouvy 

jsou pak uzavírány na omezenou dobu, která je postupně prodluņována, někdy aņ na 10 let.  

 

Pokud jde o pracovní náplň, zmiňovaly ņeny v rozhovorech dva problémy: zaprvé rozdíl mezi 

náplní práce uvedenou ve smlouvě a skutečnými úkoly, které od nich zaměstnavatelé 

vyņadovali, a zadruhé nejasnost smluvní formulace „dalńí nespecifikované úkoly“, na jejímņ 

základě byly pokladní nuceny vykládat zboņí nebo v obchodě uklízet
53

.   

 

Podle vńeho je podle zákoníku práce uzavření smlouvy na dobu určitou odůvodněné pouze za 

zcela specifických a podrobně popsaných okolností a podmínek nebo pokud je v zájmu obou 

stran takovou smlouvu uzavřít. Ņádná z respondentek vńak smlouvu na dobu určitou podepsat 

nechtěla. Neexistují ani ņádné okolnosti nebo racionální důvody, proč by měly supermarkety 

se svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi uzavírat dočasné smlouvy na tak dlouhou dobu. 

Lze tedy usuzovat, ņe jediným důvodem je to, aby zaměstnavatel mohl se zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi snadno ukončit pracovní poměr a neměl vůči nim povinnosti, na něņ mají 

nárok ve výpovědní lhůtě. Jedná se tedy o obcházení ustanovení pracovního práva v oblasti 

ochrany a stability dlouhodobých pracovních vztahů. Takovýto typ pracovních smluv bývá 

totiņ nevýhodný pro zaměstnance, který tak přichází o pocit stabilního a jistého zaměstnání
54

.  

 

Náplň práce bývá větńinou specifikována ve zvláńtním dokumentu, který je přílohou pracovní 

smlouvy. Pokud je pracovní náplň sepsána, musí být zařazena do osobní sloņky 

zaměstnance/zaměstnankyně. Náplň práce určená zaměstnavatelem musí odpovídat typu 

práce nebo pracovní pozice, na kterou je zaměstnanec/zaměstnankyně najat/najata. Jedná se o 

určení typu práce. U některých typů práce můņe být kompletní výčet pracovních povinností 

obtíņný či dokonce nemoņný. Proto můņe výčet pracovních povinností obsahovat formulaci 

„dalńí nespecifikované úkoly“, „dalńí práce zadané nadřízeným“, přičemņ tyto „dalńí úkoly“ 

musí zaměstnanec splnit, pokud mu je zadala pověřená osoba a jsou v souladu se zákonem. 

Ale i tyto úkoly musí odpovídat typu práce stanovenému ve smlouvě. Proto smí zaměstnanec 

přijatý na pozici pokladní nebo prodejce odmítnout vykonat práci, která odpovídá například 

náplni práce skladníka, aniņ by to bylo povaņováno za poruńení pracovní kázně. Zaměstnanec 

podepisuje prohláńení, ņe rozumí náplni své práce a ņe se zavazuje ji vykonávat. Právě v tento 

okamņik se můņe ptát na platnost a relevanci úkolů v souvislosti s typem práce, na níņ je 

najímán. Náplň práce nemůņe být libovolná a zaměstnanec má nárok se na ni odvolávat, 

kdykoli dostane zadán nějaký úkol přesahující rámec povinností souvisejících s typem práce 

nebo pozicí, kterou zastává. 

 

 

 

                                                 
51

 Mandátní smlouvy se vyuņívají předevńím v obdobích, kdy lidé více nakupují a ve velkých nákupních 

centrech je nadstandardně práce, tedy před Vánocemi, nebo v době letních prázdnin, kdy je třeba najít zástup za 

zaměstnance na dovolené, nebo kdyņ probíhá inventura.   
52

 Z výpovědí respondentek to sice nebylo zcela jasné, ale pravděpodobně se jednalo o pracovníky najímané 

agenturami na zprostředkovávání brigád. 
53

 Respondentky uváděly, ņe tato formulka byla na smlouvě obvykle vytińtěna drobným písmem.  
54

 Smlouva na dobu neurčitou nestanovuje datum, k němuņ má být ukončena. Podle vńeho se jedná o typ 

smlouvy, který je pro zaměstnance nejvýhodnějńí. Na ukončení smlouvy na dobu neurčitou se buď musí obě 

strany dohodnout, nebo je třeba, aby zaměstnavatel uvedl konkrétní důvody pro její ukončení. Způsob ukončení 

smlouvy na dobu neurčitou ze strany zaměstnavatele upravuje zákon a zaměstnancům poskytuje relativní 

stabilitu pracovního místa. 
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3.2. Komisionářská smlouva 
 

Komisionářská smlouva je smlouva z kategorie občanského práva a neposkytuje tedy 

zaměstnanci stejnou právní ochranu jako smlouva pracovní. Komisionářská smlouva můņe 

být kdykoli vypovězena kteroukoli ze stran. Navíc je-li uzavřena komisionářská smlouva, 

přičemņ ale existují vńechny podmínky pro uzavření smlouvy pracovní, jedná se o poruńení 

práv zaměstnance a můņe za to být udělena pokuta.  

 

3.3. Závěr  
 

Pracovní smlouva i pracovní náplň by měly být formulované co nejjasněji a nejsrozumitelněji. 

Zaměstnavatelé by také měli přesně popsat pracovní pozici a úkoly, které má 

zaměstnanec/zaměstnankyně plnit, aby nevznikaly pochybnosti ohledně typu práce a 

pracovních úkolů, na nichņ se obě strany dohodly.  

 

4. Odměna za vykonanou práci 
 

Z pohledu zaměstnance/zaměstnankyně představuje odměna za vykonanou práci jednu 

z nejdůleņitějńích součástí pracovní smlouvy, protoņe tím zajińťuje sobě i své rodině ņivotní 

standard. Podle větńiny dotázaných neodpovídal jejich měsíční výdělek vynaloņené práci, 

pracovním podmínkám ani ņivotním nákladům. Měsíční plat obvykle pokryl jen nezbytné 

účty a náklady na jídlo, zatímco na dalńí důleņité rodinné výdaje si musely brát půjčku. 

Nejpalčivějńím problémem zaměstnankyň supermarketů a hypermarketů ohledně mzdy je 

podle vńeho to, ņe výplata neodpovídá skutečně odvedené práci včetně přesčasů.  

 

Pro správné určení výńe výplaty je důleņité, aby byly pečlivě a správně zaznamenávány 

odpracované hodiny a byly započteny i dalńí platby související s vykonanou prací. 

Zaměstnavatel musí zaznamenávat odpracované hodiny tak, aby z těchto záznamů bylo 

moņné vypočítat odměnu za vykonanou práci a dalńí benefity spojené s výkonem práce. Dále 

musí zaměstnancům na jejich ņádost záznamy o vykonané práci předloņit tak, aby oni mohli 

kdykoli zkontrolovat, zda záznamy odpovídají skutečnosti.  

 

Práce přesčas je sluņba, kterou zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele nad rámec povinné 

pracovní doby. Na tento typ práce se vztahují zvláńtní pravidla, nemůņe být dopředu sjednána 

a rozhodně nemůņe být trvalou součástí pracovního vztahu. V supermarketech je ale práce 

přesčas systémovou součástí pracovních ujednání a dotazované ņeny s ní počítají jako s 

pravidelným zdrojem příjmu navíc. Samozřejmě, ņe takový postup je nelegální, ale vysvětluje 

to, proč je sníņení mzdy nebo nezaplacení přesčasů pro tyto ņeny takový problém. Kdyņ 

k tomu dojde, cítí se podvedeny a zneuņity. Takové jednání ze strany zaměstnavatele má na 

jejich ņivoty negativní dopad: dostanou méně peněz za práci přesčas (pokud vůbec nějaké), 

přitom jí věnovaly část svého soukromého ņivota. Kromě běņné mzdy by měl zaměstnavatel 

za práci přesčas platit o 50 – 100 % vyńńí částku nebo práci kompenzovat náhradním volnem.  

Mzda za práci přesčas bývá vyplácena v jiném termínu neņ běņný plat a navíc bez výplatní 

pásky, coņ podle vńeho umoņňuje skrývat poruńování nařízení o maximální výńi přesčasových 

hodin a pravidelné opakování práce přesčas. Jak jiņ bylo uvedeno, zaměstnavatelé tak 

vyplácejí svým zaměstnankyním niņńí mzdu, neņ jim ve skutečnosti náleņí, a tím se na nich 

nezákonně obohacují. Nehledě na to, ņe jakékoli krácení příjmů je váņným poruńením 

povinností zaměstnavatele. 
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4.1. Závěry  

 

Ńpatně placená práce nebývá obvykle vykonávána poctivě a s nadńením a ńpatně placený 

zaměstnanec, který je navíc podváděn, si brzy začne hledat práci jinou. A to je problém, 

s kterým se supermarkety v Polsku potýkají uņ dlouho. Supermarkety denně řeńí vysokou 

fluktuaci zaměstnanců a zaměstnankyň či jejich celkový nedostatek konstantním náborem 

nových pracovních sil nebo nesprávnou evidencí odvedené práce, kterou zaměstnanci a 

zaměstnankyně vykonávají za chybějící pracovníky. Vńe ale nasvědčuje tomu, ņe takovýmto 

způsobem se jejich problémy neřeńí, naopak se dopouńtějí závaņného poruńování pracovního 

práva. Řeńením by tedy bylo zvýńit odměnu za vykonanou práci a správně počítat přesčasové 

hodiny. Zaměstnankyně, které se setkávají s tím, ņe zaměstnavatel nezaznamenává správně 

jejich odpracované hodiny, by si měly vést vlastní evidenci, která můņe poslouņit jako důkaz 

při případném soudním vymáhání uńlé mzdy za práci přesčas.  

 

5. Pracovní doba a dovolená  
 

Podle výpovědí dotazovaných pracují obvykle zaměstnankyně supermarketů ve směnném 

provozu: 8hodinové směny v pracovní dny a o víkendech a svátcích 12hodinové. Stává se, ņe 

pracují třeba i 10 dní (ale někdy i více) v kuse bez jediného dne volna. Normy týkající se 

práce přesčas jsou konstantně poruńovány. Aby se tato poruńení utajila, existují dva rozpisy 

sluņeb: oficiální rozpis v souladu s předpisy je uloņený na personálním oddělení, neoficiální 

mají u sebe manaņeři a v něm najdeme skutečně odpracované hodiny. V ņádném z řetězců 

supermarketů nemají řadoví zaměstnanci a zaměstnankyně vliv na rozpis sluņeb, jsou tedy 

zcela závislí na nadřízených, kteří mají přidělování směn na starosti
55

. Na tomto místě je třeba 

upozornit, ņe při vnitřních kontrolách ze strany regionálních manaņerů bývá odpovědnost za 

poruńení předpisů týkajících se odpracovaných hodin přenáńena z nadřízených sestavujících 

rozpis na samotné zaměstnance.  

 

Jak ukazuje náń výzkum, je pravidlo o minimálně 11hodinové přestávce mezi dvěma směnami 

dodrņováno v mezinárodních řetězcích, v polských ale ne. V těch se dokonce běņně stává, ņe 

zaměstnankyně ani nemohou vyuņít 15minutovou přestávku v práci, na niņ mají nárok. 

Mnoho ņen navíc zdůrazňovalo, ņe 15 minut nestačí, aby si zańly na toaletu, trochu se najedly 

a maličko si odpočinuly. Pokladní uváděly, ņe si často nemohou odskočit ani na toaletu.  

Z těchto zjińtění vyplývá, ņe zaměstnankyně velkých obchodních center pracují mnohem více 

a déle, neņ je uvedeno v jejich pracovních smlouvách, rozpisech směn a evidenci 

odpracovaných hodin. Nemají nárok na odpovídající přestávky a volno.  

 

5.1. Závěry  
 

Zdá se, ņe problematika pracovní doby a volna je přísluńnými předpisy upravena adekvátně. 

Dotazované ņeny jednohlasně vysvětlovaly nesrovnalosti týkající se doby strávené v práci 

nedostatečným počtem zaměstnankyň a zaměstnanců, coņ bylo podle nich způsobeno 

ńetřivostí managementu. S tím by se dalo souhlasit. Hlavní důvod, proč na pracovińtích 

existují dva rozpisy, je podle vńeho snaha zamaskovat poruńování předpisů. Kdyby se odhalil 

rozsah a pravidelnost skutečné práce přesčas, bylo by jasné, ņe dochází k poruńování zákona. 

Takto je ale formálně, tj. na papíře a v záznamech, vńechno v souladu s pravidly. 

Doporučujeme proto poctivé kontroly záznamů odpracovaných hodin ze strany pracovních 

inspektorů.  

                                                 
55

 Při sestavování rozpisů sluņeb nebývají  vůbec zohledňovány nečekané události či aktuální ņivotní situace 

zaměstnankyň a zaměstnanců. To představuje problém předevńím pro matky samoņivitelky a studující.   
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6. Dovolená a jiné typy volna  
 

Pokud jde o délku dovolené, existují výrazné rozdíly mezi mezinárodními řetězci a například 

Biedronkou a polskými řetězci. V mezinárodních řetězcích zaměstnanci a zaměstnankyně na 

začátku kalendářního roku nahlásí, kdy si chtějí vzít dovolenou, a mají zaručeno, ņe si ji 

mohou vybrat v délce minimálně deseti za sebou jdoucích dní. V ostatních řetězcích poskytují 

zaměstnancům a zaměstnankyním dovolenou jen s nevolí a v době určené zaměstnavatelem. 

Dotazované zaměstnankyně často uváděly, ņe musely měnit své plány na dovolenou. A 

podobně tomu bylo i s ņádostmi o uvolnění z práce z jiných důvodů. V mezinárodních 

řetězcích to nepředstavuje ņádný problém, zatímco v místních je to téměř nemoņné.  

 

Jak ukazuje náń výzkum, jen minimum zaměstnankyň supermarketů a hypermarketů vyuņívá 

nemocenskou dovolenou. Místo toho si v době nemoci, nebo kdyņ zůstávají doma 

s nemocnými dětmi, vybírají řádnou dovolenou, nebo pracují nemocné. Mají totiņ strach ze 

sankcí
56

, navíc je oficiální nemocenská dovolená (s potvrzením od lékaře) méně placená a 

finanční situace zaměstnankyň supermarketů a hypermarketů je uņ bez toho dost nepříznivá.  

 

6.1. Závěry  
 

Nemoņnost vzít si dovolenou nebo volno, kdyņ to zaměstnankyně či zaměstnanci potřebují 

(nebo nemoņnost vyuņívat přestávky v práci, jak bylo zmíněno výńe), jsou natolik zásadní 

problémy, ņe mohou významně ovlivnit pracovní vztahy v supermarketech a hypermarketech.  

Je-li zaměstnankyně nemocná, nebo pečuje-li o nemocného člena rodiny, omlouvá se z práce 

na základě potvrzení od lékaře. Na základě tohoto potvrzení je jí vyplácena dávka 

v nemocenské. Je zcela neuvěřitelné a nepochopitelné, ņe zaměstnavatelé neváhají dát 

v případech nemoci zaměstnankyním neplánovanou dovolenou (místo nemocenské dovolené), 

ale kdyņ si ji chtějí vybrat kvůli skutečnému odpočinku, poskytují jim ji jen neradi. 

Nezapomínejme navíc, ņe kdyņ se řádná dovolená pouņívá v případě nemocí, ubírají si tak 

zaměstnankyně z celkového počtu dní, na něņ mají za celý rok nárok. Nakonec jim nezbude 

ņádná řádná dovolená, kterou by mohly vyuņít na zotavenou, nebo jim zbude tak málo dní, ņe 

jim není moņné zaručit 14 za sebou jdoucích dní, jak stanovuje norma. Není zcela zřejmé, 

proč zaměstnavatelé řeńí nemoc zaměstnankyň řádnou dovolenou místo nemocenskou 

dovolenou.  

 

7. Práce a rodičovství  
 

Během cíleného výzkumu zmiňovaly ņeny tyto problémy související s mateřstvím: 

diskriminaci při přijímacím procesu nebo nemoņnost vyuņít dvoudenní volno určené k péči o 

dítě, na něņ mají nárok. Dotazované zaměstnankyně zdůrazňovaly obtíņe se slaďováním práce 

s péčí o děti v předńkolním a ńkolním věku. V této oblasti ale nejsou na vině ani tak zákony a 

pravidla, jako konkrétní dohody, respektive „nedohody“ mezi zaměstnankyněmi a 

nadřízenými. Nadřízení podle respondentek nikdy nezohledňují náhlé události v ņivotě svých 

zaměstnankyň, coņ představuje potíņe předevńím pro svobodné matky.  

 

Přestoņe polské zákony neobsahují nijak obsáhlý výčet práv zaměstnankyň souvisejících 

s jejich rolí matek, přesto jistá práva rodičům zaručují. Jak ale samy zaměstnankyně 

supermarketů uváděly, kvůli velkému mnoņství práce a nízkému počtu spolupracovnic a 
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 Osoba, která vyuņívá nemocenskou dovolenou, je povaņována za nespolehlivou a  neefektivní, coņ můņe vést 

ke ztrátě bonusů nebo horńímu rozpisu sluņeb. 
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spolupracovníků je stejně nemohly vyuņívat. To by ovńem nemělo zaměstnavatele, který upírá 

nebo znesnadňuje zaměstnankyním nárokovat jejich práva z titulu rodičů, omlouvat. Jiņ dříve 

zmiňované problémy, jako je vysoká fluktuace pracovní síly, udrņování nízkého počtu 

zaměstnanců a zaměstnankyň a nevhodná organizace práce, mají také na zaměstnankyně 

negativní dopad a vedou navíc k poruńování jejich práv. 

 

8. Odbory  
 

Znalosti dotazovaných ņen ohledně odborů a jejich činnosti na jejich pracovińti byly omezené. 

Ņádná z nich nebyla členkou odborů a větńina z nich o to ani nestála. Roli odborů popisovaly 

jen na velmi obecné úrovni jako organizaci, která se stará o práva zaměstnanců a sociální 

benefity. Na otázku, čím by se měly zabývat, odpovídaly: kontrolou rozpisů sluņeb, 

odpracovaných hodin, moņností vyuņívat přestávky a dny volna, kontrolou platů, přímými 

sociálními benefity a péčí o dobré vztahy mezi pracovníky a nadřízenými.  

 

Zákoník práce zmiňuje odbory jen v několika paragrafech. Konkrétně tuto oblast upravuje 

zákon o odborech. Odbory jsou ve své zákonné činnosti nezávislé na zaměstnavateli, státní 

správě, samosprávě a jiných orgánech.  

 

Podle zprávy „Pracující Poláci 2006“
57

 k odborů patří méně neņ 15 % pracujících a míra 

„odborizace“ je podobně nízká. A v supermarketech je podle vńeho tento poměr jeńtě niņńí, 

coņ by mohlo být důsledkem vysoké fluktuace zaměstnanců, najímání zaměstnanců na dobu 

určitou a dalńích překáņek ze strany zaměstnavatelů. Členům odborů v práci často 

znepříjemňují ņivot a bývají diskriminováni. Můņe to souviset s tím, ņe odbory mimo jiné 

usilují o ochranu zaměstnanců před vykořisťováním, k němuņ v supermarketech, jak se zdá, 

dochází.  

 

9. Shrnutí  
 

Jak ukazuje zpráva Státního inspektorátu práce (PIP), postřehy nevládních organizací a 

mediální zprávy, práva zaměstnanců a zaměstnankyň maloobchodních řetězců jsou dodnes 

poruńována. Jen zlomek případů skončí před soudy nebo se jimi zabývají orgány činné 

v trestním řízení. Zaměstnanci a zaměstnankyně supermarketů pod tlakem ekonomické 

situace, ze strachu ze ztráty zaměstnání nebo problémů na pracovińti často rezignují na 

svízelný proces vymáhání svých práv. Je to důsledkem omezeného právního povědomí, 

nedostatečných znalostí práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatelů. Náń výzkum 

například ukázal, ņe si zaměstnankyně v supermarketech pletou ńikanu na pracovińti s 

diskriminací.  

 

Dalńím faktorem, který znesnadňuje ochranu zaměstnaneckých práv, je nedostatek 

profesionální a cenově dostupné právní pomoci. Plat pracovníků a pracovnic 

v supermarketech se obvykle pohybuje někde na úrovni minimální mzdy, takņe si nemohou 

dovolit právníka, který by se ujal jejich případu. Organizace poskytující sociální sluņby se 

pokouńejí zaplnit mezeru v poskytování právní pomoci, ale tyto pokusy nepřináńejí kýņený 

efekt. Polské právní orgány samy mezi sebou nepodporují poskytování pro bono právní 

pomoci finančně znevýhodněným sociálním skupinám. 

                                                 
57 Výzkum provedl Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pro Polska 

Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; celou zprávu naleznete na: 

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=raportu+%E2%80%9EPracuj%C4%85cy+Polacy+2006&lr=  
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Zdá se, ņe je také nutné posílit pracující organizované v odborech. Je znepokojivé, ņe jen 

nízké procento stíņností, které kaņdoročně obdrņí PIP, podávají odbory. Navíc ani státní 

inspektoři práce nevyuņívají svých pravomocí tak, jak by mohli – mohou totiņ vydávat 

platební příkazy, mohou nařídit nápravu poruńování zaměstnaneckých práv, mohou udělit 

pokutu, podat ņalobu u soudu či podnět k prońetření poruńení zákona.   

 

Navzdory skutečnosti, ņe stávající zákony v zásadě umoņňují, aby byla práva zaměstnanců a 

zaměstnankyň v supermarketech chráněna před zneuņíváním ze strany zaměstnavatelů, podle 

výzkumu sdruņení KARAT, v nich stále dochází k jejich poruńování. Větńinou se to týká 

odpracovaných hodin (např. nelegálního prodluņování pracovní doby, nedostatku přestávek v 

práci, poruńování nárokovatelné délky dovolené, neplacení odpovídající mzdy a odměn za 

práci přesčas) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zaměstnankyně jsou také 

ńikanovány. Dalńí problémy se týkají uzavírání patřičných pracovních smluv, přidělování 

pracovních úkolů v souladu s popisem práce, odesílání na lékařské vyńetření, poskytování 

řádné dovolené v patřičném rozsahu a ostatních typů pracovního volna.  

 

Podle dotazovaných ņen k těmto poruńováním dochází kvůli nedostatečnému počtu 

zaměstnankyň, za nímņ je třeba hledat spořivost manaņerů, a kvůli vysoké fluktuaci 

pracovních sil. Zaměstnankyně často velmi rychle ze zaměstnání odcházejí, protoņe dostávají 

příliń nízký plat. Pracovní podmínky jsou těņké: zaměstnankyně jsou vykořisťovány, mají 

příliń mnoho povinností a musejí pracovat o víkendech a svátcích. Odcházejí i proto, ņe 

vztahy mezi řadovými zaměstnankyněmi a jejich nadřízenými nejsou dobré a atmosféra na 

pracovińti je nesnesitelná. A nezapomeňme ani na nízké povědomí o pracovním právu mezi 

zaměstnavateli, managementem a samotnými zaměstnankyněmi, nevhodné uvádění předpisů 

do praxe a také ńpatné řízení obchodních řetězců, předevńím supermarketů. 

 

Inspekce provedená v roce 2007 Státním inspektorátem práce (PIP) odhalila dalńí poruńování 

pracovních podmínek a nedostatečnou ochranu práv zaměstnanců a zaměstnankyň 

supermarketů a hypermarketů. Do značné míry se kryjí s nálezy výzkumu provedeného 

sdruņením KARAT, přesto stojí za zmínku předevńím proto, ņe ukazují rozsah, v jakém k nim 

dochází. Inspektoři odhalili 126 poruńení zaměstnaneckých práv, z nichņ větńina se týkala 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve 40 případech, kde poruńování pravidel bylo zcela 

markantní a zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň bylo přímo ohroņeno, nařídili přeruńení 

provozu a 31 osob převedli na jiné pracovní pozice – větńinou se to týkalo ņen, které byly 

nuceny manipulovat s příliń těņkým zboņím. V 51 % navńtívených obchodů odhalil PIP chyby 

v osobních záznamech zaměstnanců, ve 31 % chyby v evidenci odvedené práce (chybné 

výpočty přesčasů a nočních směn) a ve 21 % nesrovnalosti týkající se platů a nedostatečného 

proplácení přesčasů. Ve 20 % pracovińť odhalil PIP poruńování týkající se nároku na 

dovolenou, 24 % ignorovalo 5denní pracovní týden, ve 25 % prověřovaných obchodů nebyla 

správně přidělena dovolená zaměstnancům, kteří na ni měli v přísluńný rok nárok. Ve 27 % 

pracovińť narazili inspektoři na nesrovnalosti související s pracovními smlouvami. V polovině 

prověřovaných pracovińť nebylo správně skladováno zboņí a v uličkách nebyla dodrņována 

čistota a pořádek. Ostatní poruńení předpisů BOZP se týkala předevńím ńpatného vybavení 

sanitárních místností, zanedbávání norem pro manipulaci se zboņím, pro označování a 

zajińťování nebezpečných zón, ńpatné pouņívání vysokozdviņných vozíků, ignorování 

pravidel týkajících se pracovního oblečení a obuvi (39 %) a ochranných pomůcek (19 %)
58

. 

S ohledem na výńe uvedené doporučujeme: 
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 Zpráva Vrchního inspektorátu práce o činnosti Státního inspektorátu práce v roce 2007 
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- zvýńit povědomí pracujících o zaměstnaneckých právech a relevantních zákonech a také je 

podpořit, aby samostatně a aktivně získávali informace o svých právech a povinnostech,  

 

- rozvíjet právní kulturu tak, aby v supermarketech a hypermarketech existovala dobrá vůle 

postupovat v souladu s pracovním právem, prońkolovat management prodejen v oblasti 

pracovního práva, 

 

- provést analýzu řízení prodejen a vybírat vhodné kandidáty a kandidátky na vedoucí pozice,  

 

- podpořit vznik orgánu zastupujícího zaměstnance a zaměstnankyně,  

 

- zkvalitnit dodrņování pravidel BOZP, pečlivé kontroly ze strany Státního inspektorátu práce,  

 

- evidovat odpracované hodiny tak, aby bylo moņné správně stanovit práci přesčas, zajistit 

zaměstnancům a zaměstnankyním řádné přestávky v práci, pečlivé analýzy rozpisů sluņeb a 

jejich dokumentace ze strany inspektorů práce.   

 

Pouņité zkratky 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   

PIP – Státní inspektorát práce  

 

Varńava, prosinec 2008 
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Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“: Analýza vybraných zákonov prijatých v 

čase krízy
59

 

 
Janka Debrecéniová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

 
Podobne ako mnohé iné ņeny pocítila aj jedna z mojich priateliek na vlastnej koņi dôsledky 

zle nastavených právnych a iných spoločenských ńtruktúr. Hoci sa niekedy na prvý pohľad 

nejavia ako namierené proti ņenám, fungujú v ich neprospech. Priateľka prińla o zamestnanie, 

keď sa jej zamestnávateľ dozvedel, ņe je tehotná. V dôsledku tohto protiprávneho 

diskriminačného prepustenia okrem iného prińla aj o sociálne poistenie – vrátane 

nemocenského poistenia, z ktorého sa počas materskej dovolenky vypláca materské. Strata 

nemocenského poistenia mala za následok aj to, ņe jej len o vlások unikol potrebný počet dní 

poistenia, ktoré boli nevyhnutné na to, aby mohla poberať rodičovský príspevok vo výńke 256 

eur namiesto 164,22 eur, ktoré poberá v súčasnosti a ktoré uņ takmer rok predstavujú jej 

jediný príjem. Práve o výńke tohto príjmu a o tom, akú autonómiu takýto príjem ņenám 

(ne)garantuje, vypovedá aj jej výrok: „A ja som môjmu manņelovi povedala: Nie, to nie je 

príspevok pre rodinu. To je príspevok pre muņa.“ 

 

Aj keď pojmy ako „rodová rovnosť“, „zákaz diskriminácie“, „rovné zaobchádzanie“ či 

„rovnosť príleņitostí“ sa v poslednom období stali v politickom diskurze naduņívanými, akty 

tvorcov a tvorkýň právnych predpisov z obdobia predchádzajúceho ekonomickú krízu v roku 

2008 a z obdobia prelínajúceho sa touto krízou (na účely tohto textu ohraničeného prvým 

polrokom 2010), ktoré by mohli v prípade správneho nastavenia tvoriť dobrý základ pre 

napĺňanie týchto konceptov v praxi, majú často charakter mechanizmov, ktoré v praxi 

autonómiu ņien eńte väčńmi oklieńťujú a ktoré sa pojmom ako rodová rovnosť, zákaz 

diskriminácie či rovnosť príleņitostí vlastne vysmievajú. 

 

Vo svojom programovom vyhlásení z augusta 2006 vláda deklarovala, ņe aktívnu podporu 

rodín povaņuje za „základnú povinnosť ńtátu, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie 

podmienok na jej zaloņenie“. (Programové..., 2006, s. 28) Deklarovala tieņ, ņe prijme „rázne 

opatrenia na uplatňovanie programového a projektového prístupu zameraného na posilnenie 

sociálnej inklúzie, na predchádzanie vylúčeniu z trhu práce a na podporu integrácie 

znevýhodnených skupín do zamestnania, najmä absolventov ńkôl, osôb so zdravotným 

postihnutím, matiek s deťmi a osôb vo veku blízkom dôchodkovému veku“. (Tamņe, s. 23) 

Osobitná pozornosť sa mala venovať „podpore prísluńníkov rómskych marginalizovaných 

komunít, zníņeniu regionálnych rozdielov z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a 

produktivity práce“. (Tamņe) V uvedenom smere mal byť „posilnený aj rozsah a finančné 

zabezpečenie programov a projektov“. (Tamņe) Politika podpory zamestnanosti mala byť 

presadzovaná „s dôrazom na zabezpečenie princípov rovnosti príleņitostí, pri dôslednom 

zabezpečovaní zákazu diskriminácie osôb na základe pohlavia, náboņenského vyznania alebo 

viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, 

veku alebo sexuálnej orientácie“. (Tamņe, s. 24) Vo svojom programovom vyhlásení vláda 

pritom pripomenula, ņe „pri realizovaní svojej politiky bude striktne dodrņiavať zásadu 

rovnakého zaobchádzania s muņmi a ņenami a realizovať kroky k eliminácii akýchkoľvek 

foriem diskriminácie“. (Tamņe, s. 29) 
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 Tento text byl s laskavým svolením autorky a editorky převzat z publikace Rodové dôsledky krízy: Aspekty 

vybraných prípadov, ed. Jana Cviková, Bratislava: Aspekt,  2010. Celou publikaci ke staņení naleznete na:  

http://www.aspekt.sk/download/rodove_dosledky_krizy_web.pdf. 



 63 

Nasledujúci text sa zameriava na to, ako sa vláde premiéra Roberta Fica, ktorá bola pri moci 

od júla 2006 do júla 2010, podarilo, resp. nepodarilo napĺňať tieto predsavzatia v oblasti 

legislatívnej regulácie niektorých aspektov finančného zabezpečenia raného rodičovstva a ako 

sa do nich premietal, resp. nepremietal kontext krízy. Pre analýzu sme si vybrali zákony, ktoré 

upravujú niektoré ńtátne sociálne dávky zamerané na podporu raného rodičovstva a ktoré boli 

prijaté alebo novelizované v čase krízy. Konkrétne ide o legislatívu, ktorá sa týka: 

a) rodičovského príspevku,  

b) príspevku na starostlivosť o dieťa,  

c) príspevku pri narodení dieťaťa, 

d) príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa.  

 

Analyzované zákony majú neprehliadnuteľné rodové dimenzie. Hoci sú vo svojej explicitnej 

rovine zamerané na „rodiny“, „rodičov“ či na „zabezpečenie potrieb detí“, ich poberateľkami 

– práve v dôsledku nastavenia rodových ńtruktúr spoločnosti – sú v praxi väčńinou ņeny (a v 

prípade príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k tomuto príspevku sú ņeny poberateľkami 

týchto dávok priamo zo zákona). Tieto zákony priamo súvisia s reprodukčnými právami ņien 

a v kontexte svojho celkového nastavenia a v kombinácii s ďalńími právnymi a inými 

spoločenskými mechanizmami – napríklad nastavením ńtruktúr trhu práce, sociálneho 

zabezpečenia ņien a muņov, systému sociálnych sluņieb, systému ochrany sexuálneho a 

reprodukčného zdravia, politického a volebného systému a pod. – majú vplyv na dodrņiavanie 

osobných, hospodárskych, sociálnych, občianskych i politických práv ņien, a tým aj na ich 

celkovú situáciu v spoločnosti. Vybrané zákony tak ovplyvňujú napríklad právo na osobnú 

autonómiu či ochranu súkromného a rodinného ņivota, právo ņien na prácu, ich právo na 

odmenu za vykonanú prácu, na sociálne zabezpečenie v starobe, právo na ochranu zdravia, 

právo na účasť na správe vecí verejných v najńirńom zmysle alebo ich pasívne volebné právo.  

 

Napriek jasným rodovým dimenziám analyzovaných zákonov absentuje v dôvodových 

správach k nim, resp. ich novelám akákoľvek rodová optika. Táto absencia zańla tak ďaleko, 

ņe rodová rovnosť v týchto dôvodových správach nie je spomenutá ani len formálne.  

 

Hoci zákony, ktorým sa budeme podrobnejńie venovať v nasledujúcich častiach tohto textu, 

resp. relevantné novely k nim boli prijaté v čase krízy, ani jedna z dôvodových správ 

nespomína krízu ako faktor, ktorý spoludeterminoval ich podobu, teda ako niečo, čoho 

prejavy mali byť prijatou legislatívou aspoň korigované.  

 

Aj kombinácia týchto dvoch faktorov – absencia rodovej optiky a absencia reflexie 

ekonomickej krízy ako niečoho, čo má okrem iných aj rodovo ńpecifické dôsledky a čo 

moņno korigovať dobre nastavenou legislatívou – spôsobila, ņe zákony analyzované v tomto 

príspevku sú v mnohom diskriminačné voči ņenám, pričom táto diskriminácia sa eńte 

posilňuje, ak sú u jednotlivých skupín ņien kumulované viaceré znevýhodňujúce 

charakteristiky, napríklad rómska etnicita, zdravotné postihnutie či status matky-samoņivi-

teľky. Tieto zákony v mnohom obmedzujú autonómiu ņien. Legislatíva k rodičovskému 

príspevku a k príspevku na starostlivosť o dieťa ņenskú autonómiu oklieńťuje napríklad v tom, 

ņe de facto núti ņeny, aby počas prvých troch rokov dieťaťa zostali s týmto dieťaťom doma 

bez akéhokoľvek vlastného príjmu (ak opomenieme symbolický príjem z rodičovského 

príspevku) a často aj bez uspokojivej perspektívy na jeho získanie v budúcnosti, v dôsledku 

čoho sa stávajú závislými od svojich ņivotných partnerov. Neumoņňuje ņenám ani autonómne 

rozhodovanie sa o rodičovstve bez partnera a/alebo jeho preņitie v dôstojných podmienkach. 

Legislatíva týkajúca sa príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa zas oklieńťuje autonómiu 

ņien napríklad v tom, ņe im odopiera moņnosť voľby o spôsobe uplatňovania svojich 
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reprodukčných práv počas tehotenstva, a tieņ v tom, ņe opomína dôleņité kontextuálne 

aspekty relevantné v prípade zraniteľných skupín ņien – napríklad Rómok či matiek-

samoņiviteliek viacerých detí, čím ich de facto sekundárne viktimizuje. 

 

V nasledujúcej časti podrobnejńie opisujeme tri zákony upravujúce inńtitút rodičovského 

príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k 

tomuto príspevku (analýza zohľadňuje právny stav k 30. júnu 2010). Po stručnom predstavení 

aktuálneho legislatívneho nastavenia načrtávame ich rodový a ľudskoprávny dosah. Aj keď 

táto analýza nie je a ani nemohla byť vyčerpávajúca – najmä vzhľadom na neexistenciu 

spoľahlivých dát, ktoré by zhromaņďoval ńtát a z ktorých by sa pri tvorbe takejto analýzy dalo 

čerpať – veríme, ņe mnohé jej prvky budú môcť slúņiť ako odrazový mostík pre rodovo 

uvedomené a rodovo kompetentné nastavovanie legislatívy a verejných politík.  

 

1 Zákon o rodičovskom príspevku a zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 
 

1.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia 
 

Zákon o rodičovskom príspevku (zákon č. 571/2009 Z. z., účinný od 1. 1. 2010)
1
 ustanovuje 

rodičovský príspevok ako ńtátnu sociálnu dávku
2
, ktorú ńtát poskytuje oprávnenej osobe – 

najčastejńie rodičovi alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov – počas riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. za 

určitých okolností o dieťa do ńiestich rokov veku
3
.  

 

Jednou z podmienok na poskytnutie rodičovského príspevku je, ņe rodič alebo iná osoba, 

ktorá si rodičovský príspevok nárokuje, sa o dieťa „riadne stará“. „Riadna starostlivosť“ je v 

zákone vymedzená ako „osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou osobou v 

záujme vńestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná 

výņiva dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodrņiavanie preventívnych prehliadok 

dieťaťa“
4
. Za určitých okolností sa poņiadavka „riadnej starostlivosti“ povaņuje v zmysle 

zákona za splnenú aj vtedy, ak rodič alebo iná oprávnená osoba netrávi s dieťaťom, na ktoré 

príspevok poberá, vńetok čas.
5
 Ide napríklad o situáciu, ak dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom navńtevuje najviac ńtyri hodiny denne materskú ńkolu
6
, o situáciu, ak 

dieťa navńtevuje najviac ńtyri hodiny denne materskú ńkolu v prípade, ak osoba oprávnená na 

poberanie rodičovského príspevku má ťaņké zdravotné postihnutie
7
 alebo o situáciu, ak 

„oprávnená osoba počas ńtúdia na strednej a vysokej ńkole alebo počas vzdelávania pre trh 

práce zabezpečí starostlivosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou 

osobou“
8
. Situácie, v ktorých rodič môņe poberať rodičovský príspevok aj za predpokladu, ņe 

dieťa je oficiálne v starostlivosti inej osoby neņ tohto rodiča (najčastejńie matky), sú teda 

veľmi redukované a za ņiadnych okolností nezahŕňajú čas, keď poberateľka alebo poberateľ 

realizujú platenú prácu (napríklad ani v prípadoch, ak poberateľka rodičovského príspevku je 

matka-samoņiviteľka). 

 

Úzkostlivá – a úspeńná – snaha tvorcov a tvorkýň zákona o to, aby ņeny počas poberania 

rodičovského príspevku nevykonávali platenú prácu, je zrejmá z ustanovení zákona, ktoré 

moņnosť poberania rodičovského príspevku podmieňujú zákazom výkonu akejkoľvek 

zárobkovej činnosti, aj keby sa ňou dosahoval len symbolický príjem.
9
 Zárobková činnosť je 

pritom v zákone definovaná ako činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej 

činnosti (napríklad z pracovného pomeru, z dohody o vykonaní práce), z podnikania a z inej 

samostatne zárobkovej činnosti (napríklad u ņivnostníčky) na Slovensku alebo v zahraničí. Za 

zárobkovú činnosť je povaņované aj poberanie náhrady príjmu pri dočasnej 
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práceneschopnosti, poberanie nemocenského i poberanie ońetrovného.
10 

Okrem toho nie je 

moņné ani súbeņné poberanie rodičovského príspevku a materského.
11

 

 

Rodičovský príspevok sa poskytuje v dvoch výńkach – 164,22 eur a 256 eur mesačne. Hoci 

vyplácanie ńtátnych sociálnych dávok sa v princípe neodvíja od zásluhového princípu, táto 

zásada sa pri poskytovaní rodičovského príspevku neuplatňuje. Príspevok vo výńke 256 eur sa 

totiņ môņe poskytnúť iba osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok 

vyplácalo materské, resp. ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa 

aspoň 270 dní nemocensky poistená.
12

 To v praxi predpokladá, ņe táto osoba bola 

zamestnaná, resp. ņe bola dobrovoľne nemocensky poistená (čo vńak predpokladá, ņe mala 

príjem, z ktorého sa mohla poistiť). Príspevok v uvedenej výńke sa vńak poskytuje len do 

dovŕńenia dvoch rokov veku dieťaťa.
13

 V ostatných prípadoch sa rodičovský príspevok 

poskytuje vo výńke 164,22 eur, a to do troch rokov veku dieťaťa, resp. do ńiestich rokov veku 

dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

 

Ak sa o to isté dieťa riadne stará viac osôb, ktoré by v principe boli oprávnené na poberanie 

rodičovského príspevku (najčastejńie rodičia dieťaťa), nárok na rodičovský príspevok má len 

jedna z týchto osôb.
14

 Ak by sa teda obaja rodičia rozhodli zostať na rodičovskej dovolenke, 

čo zákon v princípe nevylučuje, rodičovský príspevok môņe poberať iba jeden z nich. Druhá 

oprávnená osoba by tak musela čerpať svoj nárok na rodičovské voľno bez nároku na 

akúkoľvek dávku, ktorú by dostávala od ńtátu.  

 

Ak je v rodine viac detí do troch, resp. za určitých okolností do ńiestich rokov veku (najmä ak 

ide o dieťa/deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), vzniká len jeden nárok na 

rodičovský príspevok a vņdy len jednej oprávnenej osobe.
15

 Ak teda ņivotní partneri majú dve 

alebo viac detí do troch rokov veku, môņu poberať iba jeden rodičovský príspevok v sume 

164,22 eur, resp. ak splnia zákonné podmienky 256 eur. Platí to aj v prípade, ak by rodičovské 

voľno čerpali obaja naraz.  

 

Rodičovský príspevok sa vypláca za uplynulý mesiac a vyplácajú ho úrady práce, sociálnych 

vecí a rodiny.
16

  

 

Počnúc 1. januárom 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 561/ 2008 Z. z. o príspevku na 

starostlivosť o dieťa (s niektorými ustanoveniami účinnými od 1. 1. 2010).
17

 V zmysle tohto 

zákona poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa ńtát prispieva na starostlivosť o dieťa 

do troch rokov veku, resp. do ńiestich rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 

zdravotným stavom) rodičovi v čase, keď tento vykonáva zárobkovú činnosť, alebo ńtuduje na 

strednej či vysokej ńkole.
18

 Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na tento príspevok je 

rodič, ktorému sa bezprostredne pred uplatnením tohto nároku vyplácal rodičovský 

príspevok.
19

 To v zásade znamená, ņe ak ņena po skončení materskej dovolenky alebo eńte 

pred jej skončením nenastúpila aspoň na symbolickú dobu aj na rodičovskú dovolenku, počas 

ktorej by poberala iba rodičovský príspevok
20

, ale začala hneď vykonávať zárobkovú činnosť, 

zo zákona jej za ņiadnych okolností nemôņe vzniknúť nárok na príspevok na starostlivosť o 

dieťa.  

 

Starostlivosť o dieťa pritom môņe prebrať ńpeciálne zariadenie (zriadené napríklad podľa 

ńkolského zákona alebo zákona o sociálnych sluņbách) alebo iná právnická osoba (napríklad 

nezisková organizácia alebo občianske zdruņenie), ako aj fyzická osoba, ktorá poskytuje 

starostlivosť podľa osobitného predpisu (na ņivnosť).
21

 Ak starostlivosť poskytujú takéto 

inńtitúcie, resp. osoby, výńka príspevku sa poskytuje (mesačne) v sume preukázaných 
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výdavkov, maximálne vńak do výńky niņńej sadzby rodičovského príspevku (t. j. 164, 22 

eur).
22

  

Starostlivosť o dieťa môņe v zmysle zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa 

zabezpečovať aj fyzická osoba bez ņivnosti (napríklad príbuzná osoba) alebo samotný rodič, 

ktorý vykonáva zárobkovú činnosť.
23

 V takýchto prípadoch je vńak výńka tohto príspevku iba 

25 % zo sumy, ktorú by dostával rodič, ak by poberal rodičovský príspevok (t. j. 25 % zo 

sumy 164, 22 eur, čo v súčasnosti predstavuje sumu 41, 10 eur).
24

  

 

Na rozdiel od rodičovského príspevku sa príspevok na starostlivosť o dieťa vypláca na kaņdé 

dieťa do troch, resp. ńiestich rokov veku (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).
25

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa vńak nie je moņné poberať na dieťa, pri starostlivosti o 

ktoré sa poskytuje materské.
26

 Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorú poskytuje 

iná osoba ako rodič, nevzniká ani vtedy, ak sa oprávnenej osobe (najčastejńie matke, resp. 

otcovi) vypláca materské po viac ako ńiestich týņdňoch od narodenia ďalńieho dieťaťa.
27

 To 

znamená, ņe ak sa rodičom narodilo druhé alebo tretie dieťa a matka alebo otec v súvislosti so 

starostlivosťou oň poberajú materské po uplynutí ńiestich týņdňov od narodenia tohto dieťaťa, 

na starńie deti uņ nie je moņné poberať príspevok na starostlivosť, ani keby bola inou osobou 

reálne poskytovaná (to vńak neplatí o prvých ńiestich týņdňoch po pôrode).  

 

1.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie 
 

Osobná starostlivosť o deti je na Slovensku predovńetkým doménou ņien. Hoci o tejto 

skutočnosti nemáme dostatočne komplexné a kvalitné výskumy, ktoré by ńtát a jeho inńtitúcie 

realizovali v rámci svojich medzinárodných a ústavných záväzkov v oblasti ľudských práv 

ņien, uņ zo zbeņného pohľadu na kaņdodennú realitu je zrejmé, ņe aj starostlivosť o deti v 

najútlejńom veku má výrazné rodové koordináty. Nepriamo to pripúńťa – hoci s iným 

úmyslom neņ poukázať na nerovnocennú deľbu práce medzi ņenami a muņmi pri starostlivosti 

o deti – aj dôvodová správa k predstavenému zákonu o rodičovskom príspevku, keď hneď vo 

svojom úvode konńtatuje, ņe „[o]sobná starostlivosť rodičov, predovšetkým matky o dieťa do 

troch rokov veku, patrí u nás k dlhodobo preferovanej forme starostlivosti, ktorá má svoje 

historické pozadie a ktorá zároveň napĺňa potreby detí v útlom veku“ (s. 18; zvýr. autorka). 

Hoci o historickom pozadí opisovaného fenoménu, teda výrazne prevaņujúcej miery, v ktorej 

ņeny-matky poskytovali a poskytujú osobnú starostlivosť o deti do troch rokoch veku niet 

pochýb, polemizovať by sa dalo o tom, či ide o „preferovanú“ formu starostlivosti, a ak áno, 

tak kým. Zo spôsobu, akým sú nastavené mechanizmy poskytovania ńtátnych sociálnych 

dávok podľa zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, 

by sa dalo s veľkou mierou pravdepodobnosti dedukovať, ņe záujem na zachovaní tohto 

historického rudimentu – aj keď stále dobre ņiveného – má najmä a predovńetkým ńtát. Nič na 

tom nemení ani skutočnosť, ņe oba zákony, ako aj dôvodové správy k nim, sú konńtruované s 

výraznou dávkou rodovej nekompetencie – teda bez verejnej a oficiálnej reflexie skutočnosti, 

ņe na Slovensku sú to najmä ņeny, kto v prevaņujúcej miere vykonáva prácu spočívajúcu v 

starostlivosti o deti útleho (ale aj vyńńieho) veku – napríklad preto, ņe zarábajú oveľa menej 

ako muņi, a preto voľba, kto po narodení dieťaťa bude osobne zabezpečovať rutinnú 

starostlivosť oň, padá väčńinou na ne. To, ņe ńtát túto skutočnosť nechce vidieť, nakoniec 

vyplýva aj z toho, ņe jeho orgány reprezentované v tomto prípade úradmi práce, sociálnych 

vecí a rodiny, nezhromaņďujú údaje napríklad o tom, koľko percent z poberateliek a 

poberateľov rodičovského príspevku predstavujú ņeny a koľko muņi (a teda nepriamo aj údaje 

o tom, koľko ņien a koľko muņov je na rodičovskej „dovolenke“), hoci ide o dáta, ktoré majú 

tieto úrady bezprostredne k dispozícii a ktoré sa dajú zhromaņďovať veľmi ľahko (pozri odpo-



 67 

veď na ņiadosť o informáciu adresovanú Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 2. 11. 

2010). 

Celý mechanizmus poskytovania rodičovských príspevkov, a v spojení s nimi aj príspevkov 

na starostlivosť o dieťa, tlačí „rodičov“ (v prevaņnej väčńine prípadov vńak matky) do toho, 

aby poskytovali výlučne osobnú starostlivosť o dieťa bez toho, aby popri tom vykonávali 

zárobkovú činnosť – keďņe akákoľvek zárobková činnosť by pri dosahovaní akéhokoľvek, aj 

veľmi symbolického príjmu, pre poberateľku rodičovského príspevku znamenala jeho stratu. 

Ak sa ņeny na rodičovskej dovolenke rozhodnú pracovať, teoreticky síce môņu poberať 

príspevok na starostlivosť o dieťa aņ do výńky 164,22 eur (čo je výńka rovnajúca sa 

rodičovskému príspevku v jeho niņńej sadzbe) – avńak práve táto výńka, ak by starostlivosť 

bola poskytovaná zariadením na to určeným alebo osobou, ktorá ju vykonáva ako zárobkovú 

činnosť (v opačnom prípade je totiņ moņné poberať príspevok na starostlivosť o dieťa iba v 

sume 41,10 eur), je vo väčńine prípadov takto poskytovanej starostlivosti nepostačujúca na jej 

finančné vykrytie. Ak teda zoberieme do úvahy skutočnosť, ņe táto starostlivosť by musela 

byť „dotovaná“ aj z príjmu z platenej práce, potom (najmä v prípade ņien s niņńími príjmami, 

ktorých je opäť ńtatisticky oveľa viac neņ muņov) by bolo pre mnohé ņeny nevýhodné, resp. aj 

stratové ísť do platenej práce a starostlivosť o svoje dieťa zveriť tretej, často cudzej osobe 

namiesto osobného výkonu tejto starostlivosti spojenej s poberaním rodičovského príspevku. 

 

Mechanizmus nastolený zákonom vedie ņeny k tomu, aby sa aņ do troch rokov veku dieťaťa, 

alebo detí, ak ich majú po sebe viac, starali o toto dieťa alebo deti bez toho, aby popri tom 

vykonávali platenú prácu. Tým strácajú svoje pracovné a sociálne zručnosti a aj v dlhodobom 

horizonte zhorńujú svoju situáciu na trhu práce. Zároveň sa dostávajú do čoraz väčńej 

ekonomickej a sociálnej závislosti od svojich partnerov. Ńtát takýmto nastavením jednoducho 

a zo svojho pohľadu celkom bezpečne udrņiava a posilňuje historický heterosexuálny a 

patriarchálny model muņa-ņiviteľa a závislej a neautonómnej ņeny-zabezpečovateľky a 

ochrankyne rodinného krbu. Tento model sa symbolicky, ale aj fakticky, posilňuje tým, ņe 

neumoņňuje ņenám, ktoré by sa chceli dobrovoľne rozhodnúť pre rodičovstvo bez partnera, 

alebo ktoré sú k rodičovstvu bez partnera donútené okolnosťami, fungovať v takomto 

rodinnom modeli dôstojne a nezávisle.  

 

Úvahy o patriarchálnom nastavení legislatívy týkajúcej sa podpory starostlivosti o deti v 

najútlejńom veku a o jej nastavení v absolútny neprospech konceptu rodovej rovnosti 

potvrdzuje aj fakt, ņe zákon o rodičovskom príspevku v spojení so zákonom o príspevku na 

starostlivosť o dieťa je nastavený v neprospech rieńení spočívajúcich v rovnocennej deľbe 

pracovných a rodičovských zodpovedností oboma rodičmi – t. j. ņe by obaja vykonávali 

platenú prácu (aj keď na kratńí úväzok) a zároveň sa striedali pri starostlivosti o dieťa s 

prípadným vyuņitím pomoci príbuznej alebo inej blízkej osoby. V takýchto prípadoch by totiņ 

rodičia stratili nárok na rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa by mohol 

dosiahnuť len 41,10 eur. Ak by sa na starostlivosti o dieťa podieľala aj iná blízka osoba, 

príspevok na starostlivosť o dieťa by síce teoreticky mohol dosahovať výńku 164,22 eur, ale 

len za predpokladu, ņe osoba poskytujúca starostlivosť by túto prácu vykonávala na ņivnosť. 

To je spojené s mnoņstvom administratívnych bariér (napríklad potreba administrovať 

ņivnosť, viesť si účtovníctvo), ktoré v spojení s nutnosťou odvádzať z takto získaných 

príjmov dane, prípadne aj odvody (a teda veľkú časť získaných príjmov vracať naspäť ńtátu) 

spôsobujú, ņe takto poskytovaný príspevok je v uvedenom kontexte prakticky nepoberateľný. 

Celý zákonný mechanizmus teda jasne smeruje k tomu, aby starostlivosť o deti zostala 

neplatenou prácou ņien – najčastejńie matiek a v niektorých prípadoch starých matiek. Inak 

nemoņno vysvetliť ani skutočnosť, prečo sa vlastne príspevky na starostlivosť o deti 

poskytované ńtátom – navyńe v zásade poberateľné v rovnakej výńke – diverzifikujú na dva 
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zdroje, resp. osobitné legislatívne koncepty – rodičovský príspevok a príspevok na 

starostlivosť o dieťa. Pouņitie príspevku na starostlivosť o dieťa je pritom spojené s takým 

mnoņstvom bariér, ņe jeho poberanie je pre rodičov, resp. matky, nerealizovateľné.  

 

Z rodového hľadiska je veľmi zaujímavá aj samotná výńka rodičovského príspevku, ktorú zo 

zákona moņno poberať. Ani jedna z moņných sadzieb – 164,22 eur alebo 256 eur – totiņ 

nedosahuje ani výńku zákonom stanovenej minimálnej mzdy. Uņ táto skutočnosť vysiela 

signál o hodnote, ktorú ńtát pripisuje práci ņien starajúcich sa o deti (osobitne v takom 

kontexte, v ktorom poskytovaná suma nezávisí od mnoņstva detí do troch, resp. ńiestich rokov 

veku, o ktoré sa ņena počas rodičovského voľna stará – v porovnaní s príspevkom na 

starostlivosť o dieťa poskytovanú inńtitúciami alebo osobou, ktorá túto starostlivosť poskytuje 

ako samostatnú zárobkovú činnosť, kde sa zákonom stanovený príspevok poskytuje na kaņdé 

dieťa do troch rokov osobitne). Eńte jasnejńie rodové kontúry má táto výńka zákonom 

stanoveného rodičovského príspevku vtedy, ak ju porovnáme napríklad so ńtedrým sociálnym 

zabezpečením, ktoré ńtát poskytuje vojakom, policajtom, colníkom a iným „muņom vo 

svojich sluņbách“. 

 

Legislatívne nastavenie rodičovského príspevku vńak vykazuje aj mnohé ďalńie rodové 

implikácie, ktoré majú výraznú systémovú rovinu. Jednou z nich je napríklad otázka, či takto 

nastavená výńka môņe za existencie súčasných rodových a iných sociálnych a ekonomických 

ńtruktúr prispieť k motivácii muņov, aby sa vo výraznejńej miere podieľali na priamej osobnej 

starostlivosti o deti. 

 

Z rodového hľadiska je neodńkriepiteľne zaujímavá – a viac neņ kontroverzná – aj 

zásluhovosť, ktorá sa prejavuje pri dvojstupňovosti rodičovského príspevku (výńka príspevku 

závislá od toho, či si osoba poberajúca tento príspevok aspoň 270 dní pred narodením dieťaťa 

platila nemocenské poistenie, t. j. de facto či bola zamestnaná). Tento princíp sa môņe na prvý 

pohľad javiť ako spravodlivý – osoby, ktoré prispievajú do systému, majú právo z neho aj 

viac čerpať –, a môņe byť z rodového hľadiska v teoretickej rovine aspoň čiastočne 

obhájiteľný v tom, ņe takto nastavený systém môņe motivovať ņeny k tomu, aby predtým, neņ 

sa rozhodnú pre rodičovstvo, aspoň nejaký čas pôsobili na trhu práce a etablovali sa na ňom
28

, 

a tým zvýńili svoje krátkodobé aj dlhodobé ńance na uspokojivejńiu realizáciu svojich 

hospodárskych a sociálnych práv. Na druhej strane je vńak tento koncept v mnohom 

neobhájiteľný a nabúrava vieru v to, ņe môņe byť rodovo spravodlivý. Prvým z argumentov 

potvrdzujúcich tézu o rodovej nespravodlivosti takéhoto nastavenia je, ņe to, čím osoby 

solidárne prispeli do spoločného systému, si vyčerpali alebo mohli vyčerpať eńte pred 

poberaním rodičovského príspevku, a to vo forme materského, pre ktoré je – s istými ob-

medzeniami
29

 – charakteristický práve zásluhový princíp. Rodičovský príspevok by mal 

následne, po skončení nároku na materské (ale v zásade aj v prípadoch, keď nárok na 

materské nevznikne), aspoň čiastočne vykrývať prácu, ktorá spočíva v starostlivosti o dieťa 

alebo deti a ktorá je rovnaká u vńetkých osôb poskytujúcich túto starostlivosť, teda v praxi 

zväčńa ņien, bez ohľadu na to, či starajúca sa osoba prispievala do spoločného systému alebo 

nie (zvláńť, ak rodičovský príspevok je ńtátnou sociálnou dávkou, a tie v princípe nie sú 

postavené na prvku zásluhovosti). Navyńe, odstupňovanie výńky rodičovského príspevku 

podľa zásluhového princípu – nech by bolo v teórii z rodového hľadiska akokoľvek 

akceptovateľné – môņe vychádzať z logiky, ktorá sa po svojom premietnutí do praxe môņe 

ukázať ako mylná. Táto logika je totiņ postavená na premise, ņe kto chce, môņe pracovať, a 

teda prispievať do systému sociálneho poistenia. Zákon vńak do svojej výslednej podoby 

nepremieta ďalńie súvislosti tejto premisy – a síce, ņe mnohé ņeny, väčńinou tie, ktoré 

pochádzajú zo zraniteľných skupín a u ktorých sa okrem pohlavia a rodu kumulujú aj ďalńie 



 69 

znevýhodňujúce charakteristiky – napríklad etnicita, zdravotné postihnutie, regionálny, resp. 

rurálny pôvod, vek a pod. –, môņu mať váņny problém zamestnať sa. Odstupňovanie výńky 

rodičovského príspevku dĺņkou doby platenia nemocenského poistenia ich teda môņe 

sekundárne viktimizovať a v kaņdom prípade v sebe nesie prvky viacnásobnej diskriminácie 

ņien. Toto tvrdenie dokazujú aj ďalńie kontextové aspekty, ktoré sa pri nastavovaní legislatívy 

formou odstupňovania výńky rodičovského príspevku úplne ignorovali. Jedným z nich je 

napríklad neuspokojivá ochrana reprodukčných práv, ktorá spočíva v nedostatočnom 

zabezpečení prístupu ņien k antikoncepcii či iným sluņbám sexuálneho a reprodukčného 

zdravia (napríklad interrupciám) v praxi.  

 

2 Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa 

súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 

opakovane narodili dvojčatá  
 

2.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia 
 

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa 

súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 

narodili dvojčatá (ďalej len „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa“) upravuje o. i. 

jednorazové ńtátne sociálne dávky, ktorými ńtát prispieva rodičom na náklady spojené s 

narodením detí. Týmito dávkami sú príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri 

narodení dieťaťa.
30

 

 

Príspevok pri narodení dieťaťa je ńtátna sociálna dávka (t. j. ńtát ju vypláca kaņdej osobe, 

ktorá splní zákonom stanovené podmienky, neberúc do úvahy zásluhovosť), ktorou „ńtát 

prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb 

novorodenca“.
31

 Oprávnenie na tento príspevok vzniká v zásade pri narodení kaņdého dieťaťa 

(tzn. nielen pri narodení prvých troch detí, ako je to v prípade príplatku k príspevku pri 

narodení dieťaťa – pozri ďalej v texte) – vrátane prípadov, ak sa súčasne narodí viac detí. 

Príspevok vo výńke 151,37 eur
33

 sa vypláca matke
34

, za výnimočných okolností otcovi
35

. 

Príspevok môņe byť vyplatený aj osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo prísluńného orgánu.
36

 

Nárok na vyplatenie príspevku vńak ņena stráca, ak bez súhlasu ońetrujúceho lekára alebo 

lekárky opustí po pôrode zdravotnícke zariadenie bez dieťaťa.
37

 

 

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výńke 678,49 eur
38

 je určený na pokrytie 

zvýńených výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa 

vńak, na rozdiel od príspevku pri narodení dieťaťa, musí doņiť aspoň 28 dní.
39

 Bol zavedený 

novelou zákona v roku 2006
40

 (s účinnosťou od 1. 1. 2007) a pôvodne vyplácaný v sume 11 

000 Sk
41

 ako dávka pri narodení prvého dieťaťa. Novelou zákona účinnou od 1. januára 

2009
42 

sa vyplácanie rozńírilo aj na druhé a tretie dieťa
43

 (pričom ak sa pri prvom, druhom 

alebo treťom pôrode narodí viac detí, vzniká nárok na kaņdé dieťa narodené z týchto pôrodov, 

ak sa doņilo aspoň 28 dní
44

). Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, podobne ako pri 

samotnom príspevku pri narodení dieťaťa, poberá väčńinou matka
45

 a otec len za 

výnimočných okolností
46

. Príplatok k príspevku vńak na rozdiel od samotného príspevku 

nemôņe poberať osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

rodičov.
47

  

 

Podobne ako pri príspevku pri narodení dieťaťa, ani nárok na príplatok k príspevku nevzniká 

matke, ktorá bez súhlasu ońetrujúceho lekára alebo lekárky opustila po pôrode zdravotnícke 
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zariadenie bez dieťaťa
48

. Nevzniká ani maloletej matke, ktorá nemá priznané rodičovské 

práva a povinnosti
49

, a takisto ani ņene, ktorá počnúc ńtvrtým mesiacom tehotenstva aņ do 

pôrodu neabsolvovala kaņdý mesiac preventívne gynekologické prehliadky
50

. Nárok nevzniká 

ani pri narodení druhého a tretieho dieťaťa v prípade, ņe niektoré z predchádzajúcich detí 

malo rozhodnutím súdu nariadenú ústavnú starostlivosť alebo uloņenú ochrannú výchovu
51

, 

bolo zverené do opatery inej fyzickej osoby ako rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti
52

, 

alebo bolo osvojené
53

.  

 

Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k tomuto príspevku vyplácajú úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny.
54

 Zdravotnícke zariadenia a ďalńie právnické a fyzické osoby sú 

povinné s týmito úradmi spolupracovať a bezplatne im poskytovať informácie súvisiace so 

vznikom nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k tomuto príspevku.
55

  

 

2.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie 
 

Opísaná legislatíva, najmä vńak legislatíva o príplatku k príspevku na starostlivosť o dieťa, je 

veľmi kontroverzná a na viacerých miestach poruńuje základné ľudskoprávne princípy. 

Napriek tomu, ņe najmä príplatok k príspevku je vítaným zdrojom pre ņeny, resp. rodiny, 

ktorým sa narodí dieťa, ide o dávku, ktorá sa v kontexte ďalńích dávok súvisiacich s 

rodičovstvom javí ako nesystémová. Jeho výńka je napríklad absolútne disproporčná v 

porovnaní s výńkou prídavku na dieťa, ktorý sa vypláca kaņdý mesiac a predstavuje iba 21,99 

eur. Nesystémovosť posilňuje aj podmienka, ņe dieťa, na ktoré sa príplatok k príspevku 

vypláca, sa musí doņiť najmenej 28 dní – čo vytvára otázniky okolo efektívneho načasovania 

poskytnutia príplatku k príspevku. Najakútnejńie a najnákladnejńie potreby dieťaťa musia byť 

pokryté uņ pri jeho narodení alebo bezprostredne po ňom bez ohľadu na to, či sa dieťa 

uvedených 28 dní doņije alebo nie. Navyńe má táto podmienka rasistický podtón, keďņe podľa 

neoficiálnych dát majú rómski novorodenci niekoľkonásobne vyńńiu úmrtnosť neņ nerómski. 

 

Závaņným nedostatkom uvedenej legislatívy je aj poņiadavka na kaņdomesačné absolvovanie 

gynekologických prehliadok. Problematická je tak vo vzťahu k ņenám, ako aj vo vzťahu k 

deťom. Vo vzťahu k ņenám je problematická preto, ņe medikalizuje tehotenstvo a odopiera 

ņenám moņnosť voľby, či sa budú svojím tehotenstvom zaoberať aj z medicínskeho hľadiska. 

Nedáva im napríklad moņnosť zvoliť si na priebeņnú prevenciu a konzultácie osobu z iného 

neņ striktne medicínskeho prostredia. Táto poņiadavka tieņ poruńuje právo ņien na 

odmietnutie zdravotnej starostlivosti, resp. na jej nevyhľadávanie. Zároveň je problematická 

aj z dôvodu faktického poruńovania práva ņien na dôvernosť pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, pretoņe zdravotnícke zariadenia majú povinnosť úradom práce (a teda vlastne 

ńtátu) poskytovať informácie o svojich klientkach na účely vyplácania príspevku a príplatku k 

príspevku pri narodení dieťaťa. 

 

Samotná poņiadavka na pravidelné návńtevy gynekológa alebo gynekologičky je vńak z 

rodového a ľudskoprávneho hľadiska neakceptovateľná aj z ďalńích dôvodov. Môņe byť totiņ 

ťaņńie splniteľná alebo nesplniteľná, a preto diskriminačná, pre viaceré skupiny ņien – 

napríklad rómske ņeny, ktoré často z objektívnych príčin prameniacich z ich diskriminácie 

nemusia mať dôveru v gynekológov; ņeny, ktoré sa samy starajú o deti a počas prípadnej 

prehliadky ich nemajú kde nechať; ņeny z vidieka a ņeny zo sociálne slabých prostredí, ktoré 

nemusia mať finančné prostriedky na dopravu do zdravotníckeho zariadenia. 

 



 71 

Voči deťom je táto poņiadavka diskriminačná preto, lebo ak ņena nesplní napríklad 

podmienku pravidelných gynekologických prehliadok, po pôrode je sankcionované aj jej 

dieťa, na potreby ktorého je príplatok k príspevku primárne určený. 

Okrem poņiadavky na dvadsaťosemdňové doņitie dieťaťa a pravidelné návńtevy 

gynekologických prehliadok má táto legislatíva aj ďalńie, voľným okom viditeľné rasistické 

prvky. Ide o podmieňovanie vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k tomuto 

príspevku neopustením zdravotníckeho zariadenia po pôrode bez dieťaťa (čo sa v podstate 

stáva najmä v prípade rómskych ņien, osobitne ņien zo segregovaných komunít, pretoņe 

nemocnice sú pre ne cudzím, stresujúcim a často diskriminujúcim prostredím, v ktorom sa k 

nim personál správa neprimerane; nemá sa im kto doma postarať o ďalńie deti a pod.
56

), ale aj 

o nemoņnosť vyplatenia príplatku k príspevku ņenám, ktorých predchádzajúce dieťa alebo 

deti boli zverené do starostlivosti inej osoby alebo dané na adopciu (tieņ ide vo vyńńej miere o 

rómske ņeny). Tu sa navyńe takisto vynára otázka, prečo na tieto okolnosti majú doplácať 

deti, pre ktoré je príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa určený. 

 

Legislatíva je diskriminačná aj preto, lebo neumoņňuje vyplácať príplatok k príspevku osobe, 

ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, hoci takéto dieťa má rovnaké potreby ako dieťa, 

ktorému poskytuje starostlivosť biologický rodič. Okrem nevysvetliteľného biologizovania 

rodičovstva sa tu tieņ otvára otázka prípadného rasizmu – nakoľko podľa neoficiálne 

dostupných dát sú to opäť rómske deti, ktoré sú zverované do starostlivosti iných osôb neņ 

rodičov alebo dávané na adopciu vo vyńńej miere neņ deti nerómske – aj keď ńtát ani o tejto 

skutočnosti, v rozpore so svojimi ústavnými a medzinárodnými záväzkami, nezhromaņďuje 

potrebné dáta a ani nepodporuje ich zhromaņďovanie inými subjektmi. Aj z tohto dôvodu je 

teda otázka, aké skutočné pohnútky viedli vládu SR a neskôr Národnú radu SR pri 

schvaľovaní legislatívy, ktorou si ńtát predsavzal priplácať na zvýńené výdavky spojené so 

zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa krátko po jeho narodení, viac neņ legitímna. 
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Poznámky 
1 Tento zákon bol po uzávierke na sfinalizovanie tohto textu (október 2010) novelizovaný, konkrétne novelou 

zákona prijatou Národnou radou Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2010 (v čase doplnenia tejto poznámky 

eńte nebolo známe číslo predmetnej novely). V porovnaní s legislatívnou úpravou analyzovanou v tejto pub-

likácii priniesla novela z 2. decembra 2010 niekoľko podstatných zmien, napríklad upustila od poņiadavky 

osobnej starostlivosti o dieťa ako podmienky na poberanie rodičovského príspevku a tieņ od zákazu výkonu 

zárobkovej činnosti počas poberania rodičovského príspevku. Touto novelou sa tieņ zjednotila sadzba 

rodičovského príspevku na 190,10 eur, v porovnaní s dvojitou sadzbou zakotvenou v zákone o rodičovskom 

príspevku v pôvodnom znení (t. j. 164,22 eur a 256 eur, v závislosti od toho, či oprávnená osoba bola v 

posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistená najmenej 270 dní). Pre časť 

poberateliek a poberateľov (tie a tí, u ktorých by vznikol nárok na rodičovský príspevok vo výńke 256 eur), teda 

táto zmena predstavuje zníņenie sumy ich rodičovského príspevku. Uvedená legislatívna zmena bola prijatá bez 

adekvátnej verejnej a odbornej diskusie.  

2 Pozri § 1 ods. 2 zákona. Skutočnosť, ņe ide o ńtátnu sociálnu dávku, okrem iného znamená, ņe jej výplata nie 

je podmienená zásluhovým princípom (napríklad mnoņstvom prostriedkov, ktorými potenciálne adresátky alebo 

adresáti prispeli do systému sociálneho poistenia), ale ņe na jeho vyplatenie má po splnení zákonných 

podmienok nárok kaņdá osoba, ktorá sa ocitne v ņivotnej situácii charakterizovanej zákonom (t. j. rodičovstvo 

alebo iný právny vzťah k dieťaťu do troch, resp. ńiestich rokov veku). 

3 Rodičovský príspevok sa poskytuje na starostlivosť o dieťa do ńiestich rokov vtedy, ak ide o dieťa s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom alebo ak ide o dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

rodičov – najdlhńie vńak tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti (§ 3 

ods. 2 písm. b) a c) zákona o rodičovskom príspevku).  

4 Pozri § 3 ods. 3 zákona o rodičovskom príspevku; zvýr. autorka.  

5 Bliņńie pozri § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku.  

6 Pozri § 3 ods. 4 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku.  

7 Takáto osoba vńak musí byť osamelou osobou, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená, resp. ťaņké 

zdravotné postihnutie musia mať obaja rodičia. V prípade, ņe rodič s ťaņkým zdravotným postihnutím, ktorý 

chce poberať rodičovský príspevok, nie je osamelou osobou, alebo ak má ťaņké zdravotné postihnutie iba jeden z 

rodičov, dieťa nemôņe navńtevovať materskú ńkolu alebo iné podobné zariadenie bez toho, ņe by matka alebo iná 

oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok stratila – a to ani vtedy, keď de facto zabezpečuje vńetku 

starostlivosť o dieťa.  

8 § 3 ods. 4. písm. d) zákona o rodičovskom príspevku. Hoci v zákone ako celku sa nevyskytuje explicitná 

formulácia, ktorá by nabúravala koncept jeho formálnej rodovej neutrality, v kontexte spoločenskej reality – teda 

v kontexte skutočnosti, ņe poberateľkami rodičovského príspevku a zároveň poskytovateľkami prevaņnej miery 

starostlivosti o deti sú na Slovensku v drvivej väčńine prípadov ņeny – je nápadná patriarchálnosť tejto 

formulácie a jej východiskovej konńtrukcie („ak oprávnená osoba … zabezpečí starostlivosť inou oprávnenou 

osobou“). Navonok neutrálne formulovaný zákon nám teda hovorí, ņe ak sa ņeny-matky počas svojho  

rodičovského voľna chcú aspoň vzdelávať, majú „si“ starostlivosť o dieťa v týchto výnimočných prípadoch 

„zabezpečiť“ napríklad jeho otcom.  

9 Pozri § 3 ods. 1 písm. c) zákona o rodičovskom príspevku.  

10 Pozri § 3 ods. 5 zákona o rodičovskom príspevku.  

11 Pozri § 3 ods. 9 písm. a) zákona o rodičovskom príspevku.  

12 Pozri § 4 ods. 1 a 2 zákona o rodičovskom príspevku.  

13 Pozri § 4 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku.  

14 Pozri § 3 ods. 6 zákona o rodičovskom príspevku.  

15 Pozri § 3 ods. 7 zákona o rodičovskom príspevku.  

16 Pozri § 5 ods. 1 a 3 zákona o rodičovskom príspevku.  

17 Tento zákon bol po uzávierke na sfinalizovanie tohto textu (október 2010) novelizovaný, konkrétne novelou 

zákona prijatou Národnou radou Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2010 (v čase doplnenia tejto poznámky 

eńte nebolo známe číslo predmetnej novely). V porovnaní s legislatívnou úpravou analyzovanou v tejto 

publikácii priniesla novela z 2. decembra 2010 zmenu vo výńke maximálnej sumy príspevku na starostlivosť o 

dieťa, a to zo 164,22 eur na 230 eur. Hoci pôvodný vládny návrh tejto novely počítal so sumou 300 eur, na 

základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ńtefana Kuņmu z klubu SDKÚ-DS bola táto suma s takmer 

bezvýhradnou podporou poslancov a poslankýň vládnej koalície zníņená na uvedených 230 eur.  

18 Pozri § 1 ods. 2 a § 2 ods. 1 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.  

19 Pozri § 3 ods. 5 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.  

20 Materská dovolenka sa v zmysle zákona poskytuje „v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené 

dieťa“ v trvaní 28 týņdňov (resp. 37 týņdňov, ak ņena porodila dve alebo viac detí alebo ak ide o ņenu ņijúcu bez 

partnera) a začína sa spravidla 6 týņdňov pred očakávaným dňom pôrodu. Rodičovská dovolenka v trvaní do 

dovŕńenia troch rokov veku dieťaťa potom v zmysle zákona slúņi „na prehĺbenie starostlivosti o dieťa“. Ak bola 



 73 

ņena pred nástupom na materskú dovolenku dostatočne dlho nemocensky poistená (najmenej 270 dní v 

posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa), poberá počas nej tzv. materské (ako dávku sociálneho 

poistenia). Po jej skončení môņe aņ do skončenia rodičovskej dovolenky, resp. do dovŕńenia tretieho roku veku 

dieťaťa, poberať rodičovský príspevok. Ak nebola nemocensky poistená dostatočný počet dní pred pôrodom, 

môņe poberať rodičovský príspevok uņ od pôrodu.  

21 Pozri § 2 ods. 3 písm. a) – c) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.  

22 Pozri § 5 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 

23 Pozri § 2 ods. 3 písm. a) – c) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 

24 Pozri § 5 ods. 1 písm. b) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 

25 Pozri § 3 ods. 3 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 

26 Pozri § 4 ods. 5 písm. a) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.  

27 Pozri § 4 ods. 4 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.  

28 Vláda vńak vo svojej dôvodovej správe k zákonu o rodičovskom príspevku takýto argument nepouņívala.  

29 Jedným z týchto obmedzení je napríklad maximálna výńka materského, ktorú poistenkyňa môņe poberať.  

30 Pozri § 1 ods. 1 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.  

31 Pozri § 1 ods. 2 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

32 Pozri § 3 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

33 Pozri § 4 ods. 1 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

34 Pozri § 2 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.  

35 Ak matka dieťaťa zomrela, ak po matke bolo vyhlásené pátranie alebo ak dieťa bolo zverené do výchovy otca 

na základe právoplatného rozhodnutia súdu (pozri § 2 ods. 1 písm. b) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa).  

36 Pozri § 2 ods. 1 písm. c) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

37 Pozri § 3 ods. 5 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

38 Pozri § 4 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

39 Pozri § 1 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

40 Zákonom č. 676/2006 Z. z.  

41 Novelou zákona č. 592/2007 Z. z. účinnou od 1. 2. 2008 sa príplatok k príspevku zvýńil na 20,440 Sk.  

42 Zákon č. 554/2008 Z. z.  

43 Pozri § 1 ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

44 Pozri § 3a ods. 2 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

45 Pozri § 2 ods. 2 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

46 Ak matka dieťaťa zomrela, ak po matke bolo vyhlásené pátranie alebo ak dieťa, ktoré sa doņilo aspoň 28 dní, 

bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu (pozri § 2 ods. 2 písm. b) zákona o 

príspevku pri narodení dieťaťa).  

47 Táto úprava sa do zákona dostala napriek tomu, ņe terajńia predsedníčka vlády, vtedy eńte poslankyňa Iveta 

Radičová predloņila pozmeňujúci návrh, ktorým sa snaņila presadiť, aby osoby, ktorým bolo dieťa zverené do 

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, mohli poberať príplatok k príspevku rovnako ako biologickí 

rodičia (text pozmeňujúceho návrhu je dostupný na 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790, posledná 

návńteva zo dňa 10. 8. 2010). Pozmeňujúci návrh I. Radičovej v pléne NRSR nepreńiel preto, lebo väčńina 

prítomných poslancov a poslankýň vládnej koalície sa zdrņala hlasovania.  

48 Pozri § 3a ods. 1 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

49 Pozri § 3a ods. 3 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

50 Pozri § 3a ods. 4 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

51 Pozri § 3a ods. 5 písm. a) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

52 Pozri § 3a ods. 5 písm. b) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

53 Pozri § 3a ods. 5 písm. c) zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

54 Pozri § 8 ods. 1 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

55 Pozri § 14 zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. 

56 Viac pozri v správach o výsledkoch terénnych prieskumov Poradne pre občianske a ľudské práva, ktoré sa 

zameriavali na zisťovanie dôsledkov § 3 ods. 4 zákona č. 235/1998 Z. z. Pozri aj Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva: Odborné stanovisko...  

 

Zdroje 

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku 

rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 

narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov – Dôvodová správa (číslo 

materiálu UV-16398/2007). Dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13211  
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Odpoveď Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zo dňa 2. 11. 2010 na ņiadosť o informácie zo dňa 25. 10. 

2010.  

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva. Správy z terénnych prieskumov zameraných na zistenie dopadov § 3 ods. 

4 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri 

deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia 

ďalšie zákony, v znení neskorších predpisov. Dostupné na: http://www.poradna-

prava.sk/dok/Terenny%20prieskum%20-%202006.pdf, http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum%20Po-

radna%20-%20maj%202007.pdf,http://www.poradna-prava.sk/dok/Prieskum%20POradna%20-

%20august%202007.pdf  

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. 2006. Dostupné na: 

http://www.vlada.gov.sk/6380/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(od-04-07-2006-do-08-07-

2010).php 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Odborné stanovisko podľa § 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/1993 

Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov zo dňa 15. 

augusta 2007 k žiadosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie 

žien č. 62 zo dňa 26. 4. 2007 k žiadosti o iniciovanie zmeny zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení 

dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 

dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 471/2005 Z. z.  

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o 

príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 

opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony – Dôvodová správa (tlač č. 1247). Dostupné na: 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=790 

Vládny návrh zákona o rodičovskom príspevku – Dôvodová správa (tlač č. 790). Dostupné na: 

www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=333449  

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri 

deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia 

ďalńie zákony, v znení neskorńích predpisov. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorńích predpisov. 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorńích predpisov. 

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorńích predpisov. 

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Webové stránky 

 

Webová stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk 

Webová stránka Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk 

Webová stránka Národnej rady Slovenskej republiky www.nrsr.sk 

Webová stránka Poradne pre občianske a ľudské práva www.poradna-prava.sk 

Webová stránka Slovenského národného strediska pre ľudské práva www.snslp.sk 

Webová stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk 

Webová stránka vlády Slovenskej republiky www.vlada.gov.sk 

 

 


