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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ  

 

OBECNÁ ČÁST 

Důvod předložení 

Název 

Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, 

příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí (dále jen „návrh 

vyhlášky“).  

  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaný návrh vyhlášky navazuje na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ze dne 

9. července 2015 č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého 

měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a 

o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), která nově zapracovává 

předpisy Evropské unie. Předkládaného návrhu se týkají zejména tyto předpisy práva EU: 

• Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce 

po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice 89/391/EHS), ve znění směrnic 2007/30/ES a 2014/27/EU, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, a  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 

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

zaměstnání a povolání. 
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Návrh vyhlášky vychází ze zmocňovacího ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se kterým je v souladu. Citované 

ustanovení ukládá Ministerstvu vnitra stanovit vyhláškou v dohodě s Ministerstvem financí, 

Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a Ministerstvem zdravotnictví seznam 

činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po 

porodu a příslušnicím, které kojí.  

V současné době je stále platná vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam 

činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po 

porodu a příslušnicím, které kojí, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb. (návrh vyhlášky 

předpokládá jejich zrušení). Tato vyhláška navazuje na vyhlášku č. 288/2003 Sb., kterou se 

stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 

konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, která však již platná není a jak je 

uvedeno výše, byla nahrazena vyhláškou č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a 

pracovištích. Předkládaná návrh vyhlášky se ve zdůvodnění plně odkazuje na vyhlášku 

č. 180/2015 Sb., kterou zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví a která plně obsahuje také 

zdůvodnění, proč je nutné vydat vyhlášku novou a nepostačuje pouhá novela stávajícího 

předpisu. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a s právem Evropské unie a judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie 

Navrhovaná právní úprava je zcela v souladu se zákonným zmocněním obsaženým 

 v § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Návrh vyhlášky zapracovává do právního řádu České republiky předpisy Evropské unie a 

není s nimi v rozporu. Návrh vyhlášky je implementační vůči směrnici Rady 92/85/EHS a 

směrnicím 2007/30/ES a 2014/27/EU, které směrnici 92/85/EHS novelizují. Předložený návrh 

vyhlášky nekoliduje s judikaturou soudních orgánů Evropské unie.  

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
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osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné požadavky na státní rozpočet, nebude mít 

dopad na ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, ani žádný sociální dopad včetně 

dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny ani dopady na životní prostředí. 

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navržené řešení neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit za diskriminační, 

byť se vztahuje výhradně na těhotné příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po 

porodu a příslušnice, které kojí.  

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Návrh vzhledem k zaměření nevykazuje problémy na úseku soukromí a osobních 

údajů. 

 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

 Návrh nebude mít dopady na rovnost žen a mužů, byť se vztahuje výhradně na těhotné 

příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu a příslušnice, které kojí. Návrh 

vyhlášky dorovnává současné znevýhodnění na trhu práce spočívající ve fyziologických 

změnách žen v době těhotenství a krátce po porodu. Zároveň stanovuje ochranu žen (a jejich 

dětí) přiměřeně tak, aby eliminovala stereotypní chápání žen jako pečujících matek, nebo jako 

slabých a zranitelných. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k bezpečnosti a obraně státu. 

 Návrh řešení je bez dopadů na bezpečnost a obranu státu.  
 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované změny nelze označit za úpravu, která by měla korupční potenciál. 

Návrh vyhlášky v souladu se zmocňovacím ustanovením pouze stanovuje seznam 

činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po 
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porodu a příslušnicím, které kojí. Cílem vyhlášky je ochrana příslušnice – matky, budoucí 

matky, dítěte a jejich zdraví za současného naplnění požadavků Evropské unie na tuto 

ochranu.  

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

K návrhu uvedené vyhlášky není RIA zpracována, vzhledem ke skutečnosti,  

že se jedná o prováděcí právní předpis k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a důvodnost zpracování nové 

vyhlášky jednoznačně zdůvodnilo Ministerstvo zdravotnictví při předložení návrhy vyhlášky 

č. 180/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákoníku práce a dopadá na všechny 

pracující těhotné matky, matky, které kojí a matky do konce devátého měsíce po porodu. Cílí 

tedy na úplně stejnou, avšak výrazně větší skupinu žen jako předkládaný návrh. Jelikož 

příslušníci a příslušnice bezpečnostních sborů nemohou být mladší osmnácti let, necílí 

předložený návrh vyhlášky na mladistvé, jako to činí vyhláška č. 180/2015 Sb.  Vzhledem 

k důvodu předložení návrhu vyhlášky a nutnosti mít identickou vyhlášku jako je pro pracující 

i pro stejnou skupinu příslušnic nebylo hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracováno.  

Z procesního hlediska mělo být za daných okolností v souladu s Obecnými zásadami 

pro hodnocení dopadů regulace požádáno o výjimku z povinnosti zpracovat ZZ RIA; ačkoli 

tak předkladatel opomněl učinit, bylo v rámci vypořádání odpovídající připomínky věcně 

příslušného útvaru Úřadu vlády ČR shledáno, že shora uvedené důvody nezpracování RIA by 

byly pro udělení této výjimky dostatečné a dodatečná formální žádost o její udělení není tudíž 

účelná. 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1  

Ustanovení vymezuje (navazujíce na předchozí právní úpravu a právo Evropské unie) 

předmět vyhlášky. 

K § 2 

 Ustanovení upravuje činnosti zakázané těhotným příslušnicím.  
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K § 3 

 Ustanovení upravuje (navazujíce na předchozí právní úpravu) činnosti a místa výkonu 

služby, které jsou zakázány příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu. Ustanovení 

obsahuje výčet některých činností a míst výkonu služby upravených v ustanovení § 2 

vyhlášky. 

K § 4 

 Ustanovení upravuje činnosti a místa výkonu služby, které jsou zakázány příslušnicím, 

které kojí, a to opět odkazem na vybrané činnosti a pracoviště místa výkonu služby v § 2 a 

dále zakazuje práce a pracoviště s chemickými látkami.  

K § 5 

 Zrušovací ustanovení k vyhlášce č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností 

zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu  

a příslušnicím, které kojí, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb., která bude touto vyhláškou 

nahrazena.   

K § 6 

 Účinnost vyhlášky je z důvodu časové tísně stanovena ke dni vyhlášení. Tato časová 

tíseň plyne ze skutečnosti, že obecně platná vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích  

a pracovištích, je v účinnosti již od 1. září 2015 a implementuje zásadní předpisy týkající  

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropské unie. Předpisy Evropské unie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné implementovat i ve vztahu k příslušnicím 

bezpečnostních sborů, aby při ochraně zdraví budoucí matky, jejího plodu, kojící matky  

a matky nedocházelo k nedůvodným rozdílům v této ochraně mezi zaměstnankyněmi  

a právě příslušnicemi bezpečnostních sborů, když za současné situace mohou být příslušnice 

bezpečnostních sborů kráceny na svých právech.  
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