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VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:        IV. 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce 
devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí. 

 
Odbor - útvar Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 

K § 1 (poznámka pod čarou č. 1): 

Samostatné odkazy na směrnice 2007/30/ES a 2014/27/EU v 
poznámce pod čarou č. 1 požadujeme vypustit. Postačuje dovětek 
k názvu směrnice 92/85/EHS („ve znění směrnic 2007/30/ES a 
2014/27/EU“). Doporučujeme nicméně u novelizačních směrnic 
vždy uvádět orgán, která směrnice vydal, tj. uvést „ve znění 
směrnic Evropského parlamentu a Rady…. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Připomínka k odůvodnění: 
1. Obecná část. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad 
Upozorňujeme na skutečnost, že dle Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (účinných od 3. 2. 2016) se RIA v 
případě návrhů vyhlášek zaslaných mimo stanovený termín 
pro zaslání podkladů zpracovává vždy s výjimkou bodu 3.8, 
písm. c) a d).  
O případném neprovedení RIA z jiných důvodů rozhoduje 
předseda Legislativní rady vlády na základě žádosti 
předkladatele.  
Předkladatel o výjimku podle čl. 76 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády nepožádal. 
 
2. Zvláštní část. K § 6 
Doporučujeme opravit datum účinnosti obecně platné 
vyhlášky č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, 
kdy předkladatel uvádí, že je v účinnosti od 1. září 2016. 
 

Stanovisko MV částečně akceptováno a vysvětleno 
Návrh vyhlášky zpracoval předkladatel přesně podle 
vyhlášky č. 180/2015 Sb., která upravuje stejnou 
problematiku avšak pro pracující. Ministerstvo 
zdravotnictví ve svém návrhu vyhlášky zcela splnilo 
všechny požadavky kladené na zpracování RIA, včetně 
odůvodnění všech zvažovaných variant. Proto předkladatel 
plně odkazuje na tuto důvodovou zprávu a považuje za 
zcela nadbytečné do své důvodové zprávy přejímat 
informace obsažené v důvodové zprávě Ministerstva 
zdravotnictví. 
Doplněno odůvodnění vyhlášky. 
Ze strany předkladatele došlo k procesnímu pochybení, že 
nebylo postupováno v souladu s Obecnými zásadami, avšak 
MV muselo akceptovat zhodnocení Ministerstva 
zdravotnictví a stejně jako MZdr vydat vyhlášku novou. 
Připomínkové místo považuje připomínku za doporučující. 
 
K bodu 2 - Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Jelikož výše uvedená vyhláška již vstoupila v účinnost, lze se 
domnívat, že se jedná o překlep. 
 
Připomínka k důvodové zprávě: 
Vzhledem k tomu, že český právní řád, konkrétně § 6, odst. 5 
předpisu č. 89/2012 Sb. , stanoví přípustné formy rozdílného 
zacházení z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže prostředky 
k dosažení uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné, požadujeme 
zásadní rozpracování důvodové zprávy, kde bude zdůvodněna 
nezbytnost zákazu jednotlivých činností, a to u všech tří kategorií 
zmiňovaných osob (těhotné, matky do konce devátého měsíce 
po porodu, kojící ženy).  
 
Připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
Stanovisko MV neakceptováno 
 
Předkladatel si dovoluje poznamenat, že občanský zákoník 
neobsahuje § 6 odst. 5, a nestanoví přípustné odchylky 
zacházení. Tímto předpisem je zákon č. 198/2009 Sb., o 
rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
avšak tento předpis připouští toliko přiměřenost. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o transpozici předpisů EU, konkrétně, 

• 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. 

považujeme jejich neprovedení (nevydání obdobné 
vyhlášky, jako vydalo Ministerstvo zdravotnictví) pro 
příslušnice bezpečnostních sborů, právě za vytvoření 
nerovného postavení vůči zaměstnankyním. 
 
Připomínkové místo mění charakter své připomínky na 
doporučující. 
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 Připomínka k důvodové zprávě: 
Požadujeme lékařské zdůvodnění nutnosti ochrany ženy až do 
konce devátého měsíce po porodu.  
 
Jsme si vědomi, že předchozí vyhlášky stejně jako zákoník 
práce (č. 262/2006 Sb. i č. 65/1965 Sb.) upravující tuto 
problematiku dlouhodobě s ochranou dobou devíti měsíců 
po porodu již pracují, nicméně ve všech těchto 
materiálech chybí zdůvodnění stanovení této ochranné lhůty. 
Lhůtu devíti měsíců po porodu směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, ze kterých předkládaný návrh vyhlášky vychází, neobsahují.  
Vzhledem k tomu, že stanovená lhůta musí být s odkazem 
na informace uvedené v předchozí připomínce přiměřená a 
nezbytná, požadujeme její zdůvodnění, a to vzhledem k vývoji 
společenského a lékařského poznání v průběhu let. 
Upozorňujeme, že ochranu žen (ve specifických částech života) 
je třeba nastavit přiměřeně tak, aby nevedla ke stereotypnímu 
chápání žen jako slabých a zranitelných.  
Připomínka je zásadní. 
 

 
Stanovisko MV neakceptováno 
Devítiměsíční ochranná lhůta vychází již ze samotného 
zmocňovacího ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
už jen z tohoto důvodu nebylo možné, aby se předkladatel 
od této lhůty jakkoliv odchýlil.  
Jakkoliv se v průběhu času vyvíjí lékařské poznání, 
těhotenství i rané mateřství probíhá stále stejně. A stejně tak 
jako těhotenství, které se standardně vyvíjí, trvá devět 
měsíců, tak změny, které v organizmu ženy vyvolá 
mateřství, trvají zpravidla devět měsíců. Prvních devět 
měsíců po porodu je rovněž důležitých pro správný rozvoj 
neurologických projevů specifických pro kojence, tedy 
rozvoj pozičních a pohybových reflexů kojence. Žena po 
určitou dobu po porodu zpravidla nemenstruuje, může trpět 
přecitlivělostí a výkyvy nálad, což je způsobeno velkými 
výkyvy hormonálních hladin v těle rodičky. Období, ve 
kterém se tělo ženy po porodu zotavuje, může být 
samozřejmě kratší, ale i delší v návaznosti na celé množství 
faktorů, které ovlivňují zdravotní stav každého jedince. 
Devět měsíců je kompromisem mezi lékařskou vědou a vůlí 
zákonodárce poskytnout ženám dostatečnou dobu na 
zotavení. Záměrně tuto lhůtu nazýváme ochrannou, byť jak 
upozorňujete, může vést ke stereotypnímu vnímání žen 
v těhotenství a raném mateřství jako slabých a zranitelných, 
nejsme však nadáni k tomu, abychom se poměřovali v této 
oblasti s přírodou. V této souvislosti odkazujeme 
připomínkové místo na odbornou literaturu např.: Leifer, G. 
Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství, 
1. české vydání, Grada, Praha 2004, 992 s., 
Nadto se předkladatel domnívá a v důvodové zprávě 
jednoznačně zdůvodnil, že je-li tato úprava zakotvena pro 
pracující, musí být zachována i pro příslušnice 
bezpečnostních sborů.  
 
Připomínkové místo mění charakter své připomínky na 
doporučující. 
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 Připomínka k důvodové zprávě: 
V části „Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k rovnosti žen a mužů“ požadujeme rozšířit hodnocení. Pakliže 
budou přijaty ostatní uvedené připomínky, navrhujeme do takto 
rozšířeného zhodnocení zahrnout mimo jiné také následující 
sdělení: 
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. 
K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen a mužů 
doporučujeme využít Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen 
a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako 
„Metodika“), kterou vláda ČR svým usnesením ze dne 8. července 
2015 č. 542 doporučila využívat ve všech koncepčních, 
rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na 
fyzické osoby. 
Metodika je dostupná online na:  
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika_GIA.pdf  
Připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

 Připomínka k materiálu: 
Požadujeme přeformulovat znění vyhlášky tak, aby nebyla práce 
zakazována ženám samotným. Navrhujeme zdůraznit v této 
souvislosti zodpovědnost zaměstnavatele za ochranu zdraví 
zaměstnanců/kyň. Zákaz výkonu některých prací se totiž týká 
zejména zaměstnavatelů, kteří nesmějí ženy do takových prací 
nutit.  Například navrhujeme upravit znění: „Je zakázáno 
zaměstnávat těhotné příslušnice na následující činnosti…“   
 
Současná formulace návrhu vyhlášky evokuje paternalistický 
přístup, ve kterém jsou samotným ženám (těhotným nebo po 
porodu) zakazovány různé pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, 
že práci přiděluje zaměstnavatel, měla by zodpovědnost za 
pracovní náplň zaměstnankyně ležet na jeho straně. Předkládaný 
návrh vyhlášky má za cíl fungovat jako preventivní, tj. chránit 
ženy, aby nebyly ve specifických částech života (těhotenství, 

 
Stanovisko MV neakceptováno 
Formulace vyhlášky vychází ze zmocňovacího ustanovení 
§ 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů ustanovení, které zní: 
„Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, 
Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a 
Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam 
činností zakázaných těhotným příslušnicím, 
příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a 
příslušnicím, které kojí.“ Přeformulování znění vyhlášky 
by znamenalo nepřípustnou odchylku od zmocňovacího 
ustanovení.  
V této souvislosti si předkladatel dovoluje poznamenat, že 
zákon č. 361/2003 Sb., nepracuje s pojmem „zaměstnávat“ 
nýbrž „vykonávat službu“ a proto je tato formulace zcela 
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mateřství) nuceny zaměstnavatelem dělat to, co by mohlo ohrozit 
zdravotní stav jejich, nebo jejich dítěte. Zároveň je třeba zohlednit, 
že práci přiděluje zaměstnavatel. Značná část zodpovědnosti za 
pracovní náplň zaměstnankyně by tedy měla ležet na jeho straně. 
  
Připomínka je zásadní. 
 

nepřijatelná. 
Připomínkové místo mění charakter své připomínky na 
doporučující. 
 

 
V Praze dne 13. června 2016 
 
 
Zpracoval: Mgr. Jaroslav Rataj         Podpis:  
                 Mgr. Václav Zeman 
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