
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

254. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 9. schůze, konané dne 16. srpna 2017 

 
 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU /senátní tisk č. N 36/11/ 
 
Senát 
 
I. 
 

1. je si vědom  
komplikované situace rodičů a pečujících osob v případě slaďování pracovního 
a soukromého života, stejně jako skutečnosti, že ČR je dle mezinárodních 
hodnocení státem s největším negativním dopadem rodičovství na zaměstnanost 
žen v EU; 

 
2. považuje  

návrh směrnice za pozitivní krok v oblasti podpory zaměstnanosti rodičů 
a pečujících osob; 

 
3. upozorňuje, 

že navrhované prodloužení nároku na čerpání rodičovské dovolené až do 12 let 
věku dítěte může znamenat nejen zvýšené nároky na flexibilitu národních 
systémů, ale může také přinést novou administrativní zátěž; 

 
4. doporučuje 

více flexibilní úpravu v případě nároku na přiměřený příjem při čerpání rodičovské, 
otcovské či pečovatelské dovolené, která bude lépe zohledňovat specifika 
členských států v této oblasti; 

 
5. souhlasí  

s navrženou úpravou pružného uspořádání pracovní doby, neboť flexibilní pracovní 
podmínky a práci z domova považuje za jedny z hlavních nástrojů pro lepší sladění 
pracovního a soukromého života rodičů a pečujících osob; 

 
6. domnívá se, 

že dostupnost a atraktivita rodičovské či pečovatelské dovolené není jediným 
předpokladem pro úspěšné sladění rodinného a pracovního života rodičů 
a pečujících osob; důležitou úlohu hraje také dostatečná kapacita předškolních 
zařízení a zařízení pro péči o dlouhodobě nemocné; 



 
II. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Zdeňka Hamousová v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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