
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslance Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (sněmovní tisk č. 212) 
 
 
 Vláda na své schůzi dne 24. července 2018 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko především z těchto 

důvodů: 

 

1. Vláda je toho názoru, že změna pojmu či právního výrazu sama o sobě nezajistí 

předkladateli deklarovaný cíl, kterým je vyšší společenské uznání pro péči a výchovu dětí, 

jakožto základního prvku pro fungování a budoucnost státu. Stávající zákonné definice 

mateřské a rodičovské dovolené a zakotvení uvedených právních institutů v zákoníku 

práce považuje vláda za vyhovující. Mateřská dovolená je pojmem tradičním, v právním 

řádu se vyskytuje již desítky let. Rodičovská dovolená byla zavedena později, s účinností 

od 1. 1. 2001. Zařazení těchto institutů do osmé části zákoníku práce „Překážky v práci“ 

dostatečně deklaruje, že se nejedná o instituty, jejichž hlavním smyslem je odpočinek 

a zotavení, nýbrž instituty opravňující zaměstnance k čerpání pracovního volna, tedy 

„dovolení se z práce“, za účelem péče o dítě. 

  

2. Vláda dále z pohledu mezinárodního jazykového srovnání uvádí, že příslušné směrnice 

Evropské unie upravující problematiku dovolené, mateřské dovolené a rodičovské 

dovolené v anglické, německé a francouzské verzi také používají pro tyto dovolené 

shodný termín: 

a) Angličtina – annual leave, maternity leave, parental leave. 

b) Němčina – Jahresurlaub, Mutterschaftsurlaub, Elternurlaub. 

c) Francouzština – congé annual, congé de maternité, congé de parental.  

 

 

3. Zmínit je třeba i skutečnost, že návrh zákona vykazuje legislativní vady, protože 

navrženou terminologickou změnu neprovádí důsledně. Instituty mateřské a rodičovské 

dovolené jsou obsaženy v právním řádu v mnoha dalších zákonech, přičemž předložený 
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návrh zákona mění terminologii jen v pěti z nich. Dále se jedná například také o zákon 

o státní službě, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o veřejném zdravotním 

pojištění, zákon o vysokých školách, zákon o soudech a soudcích, zákon o úřednících 

územních samosprávných celků, zákon o inspekci práce, zákon o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, zákon o vojácích z povolání, zákon o státním občanství 

České republiky, antidiskriminační zákon a další. 

 

4. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona by navrhovaná úprava neměla mít negativní 

hospodářský a finanční dopad. S tímto tvrzením nelze souhlasit, neboť terminologická 

úprava by musela být zohledněna v celé řadě administrativních procesů, např. by bylo 

třeba změnit formuláře napříč celou oblastí sociálního zabezpečení. 
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