
COUNCIL DIRECTIVE SMĚRNICE RADY 

96/34/EC 96/34/ES 
of 3 June 1996 ze dne 3. června 1996, 

  

on the framework agreement 
on parental leave concluded by 
UNICE, CEEP and the ETUC 1)

o rámcové dohodě o rodičovské 
dovolené uzavřené mezi 
organizacemi UNICE, CEEP a 
EKOS 1)

  

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
UNION, 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

Having regard to the Agreement on 
social policy, annexed to the Protocol 
(No 14) on social policy, annexed to 
the Treaty establishing the European 
Community, and in particular Article 4 
(2) thereof, 

s ohledem na Dohodu o sociální politice 
připojenou k Protokolu (č. 14) o sociální 
politice připojenému ke Smlouvě o 
založení Evropského společenství, a 
zejména na čl. 4 odst. 2 této dohody, 

Having regard to the proposal from the 
Commission, 

s ohledem na návrh Komise, 

(1) Whereas on the basis of the 
Protocol on social policy, the Member 
States, with the exception of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, (hereinafter referred to as 'the 
Member States`), wishing to pursue the 
course mapped out by the 1989 Social 
Charter have concluded an Agreement 
on social policy amongst themselves; 

(1) vzhledem k tomu, že na základě 
Protokolu o sociální politice členské 
státy, s výjimkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska (dále 
jen "členské státy"), přející si pokračovat 
v cestě vytyčené Sociální chartou z roku 
1989, mezi sebou uzavřely Dohodu o 
sociální politice; 

(2) Whereas management and labour 
may, in accordance with Article 4 (2) of 
the Agreement on social policy, request 
jointly that agreements at Community 
level be implemented by a Council 
decision on a proposal from the 
Commission; 

(2) vzhledem k tomu, že sociální partneři 
mohou v souladu s čl. 4 odst. 2 Dohody 
o sociální politice společně žádat, aby 
byly dohody uzavřené na úrovni 
Společenství prováděny rozhodnutím 
Rady na návrh Komise; 

(3) Whereas paragraph 16 of the 
Community Charter of the 
Fundamental Social Rights of Workers 
on equal treatment for men and women 
provides, inter alia, that 'measures 
should also be developed enabling 

(3) vzhledem k tomu, že bod 16 Charty 
Společenství základních sociálních práv 
pracovníků, týkající se rovného 
zacházení pro muže a ženy mimo jiné 
stanoví, že "by měla být také 
vypracována opatření umožňující 

                                                 
1)   OJ  L 145, 19.6.1996, p. 4   /   Úřed. věst.  L 145, 19.6.1996, s. 4   /  CELEX  31996L0034.  
 

 1



men and women to reconcile their 
occupational and family obligations`; 

mužům a ženám sladit jejich pracovní a 
rodinné povinnosti"; 

(4) Whereas the Council, despite the 
existence of a broad consensus, has 
not been able to act on the proposal for 
a Directive on parental leave for family 
reasons2) , as amended3)  on 15 
November 1984; 

(4) vzhledem k tomu, že navzdory 
všeobecnému konsensu nebyla Rada 
schopna rozhodnout o návrhu směrnice 
o rodičovské dovolené a o dovolené z 
rodinných důvodů2)  ve znění změny3)  
ze dne 15. listopadu 1984; 

(5) Whereas the Commission, in 
accordance with Article 3 (2) of the 
Agreement on social policy, consulted 
management and labour on the 
possible direction of Community action 
with regard to reconciling working and 
family life; 

(5) vzhledem k tomu, že Komise v 
souladu s čl. 3 odst. 2 Dohody o sociální 
politice konzultovala se sociálními 
partnery otázku možného zaměření akce 
Společenství týkající se sladění 
pracovního a rodinného života; 

(6) Whereas the Commission, 
considering after such consultation that 
Community action was desirable, once 
again consulted management and 
labour on the substance of the 
envisaged proposal in accordance with 
Article 3 (3) of the said Agreement; 

(6) vzhledem k tomu, že Komise po 
takové konzultaci usoudila, že zásah 
Společenství v této oblasti je účelný, a 
znovu konzultovala se sociálními 
partnery obsah zamýšleného návrhu v 
souladu s čl. 3 odst. 3 uvedené dohody; 

(7) Whereas the general cross-industry 
organizations (Unice, CEEP and the 
ETUC) informed the Commission in 
their joint letter of 5 July 1995 of their 
desire to initiate the procedure 
provided for by Article 4 of the said 
Agreement; 

(7) vzhledem k tomu, že obecné 
mezioborové organizace [Evropská unie 
konfederací průmyslu a zaměstnavatelů 
(UNICE), Evropské středisko veřejných 
podniků (CEEP) a Evropská 
konfederace odborových svazů (EKOS)], 
informovaly Komisi ve společném dopise 
ze dne 5. července 1995 o svém úmyslu 
zahájit postup podle článku 4 Dohody o 
sociální politice; 

(8) Whereas the said cross-industry 
organizations concluded, on 14 
December 1995, a framework 
agreement on parental leave; whereas 
they have forwarded to the 
Commission their joint request to 
implement this framework agreement 
by a Council Decision on a proposal 
from the Commission in accordance 
with Article 4 (2) of the said Agreement;

(8) vzhledem k tomu, že uvedené 
organizace uzavřely dne 14. prosince 
1995 rámcovou dohodu o rodičovské 
dovolené; že podaly Komisi společnou 
žádost o provedení této rámcové dohody 
rozhodnutím Rady na návrh Komise, v 
souladu s čl. 4 odst. 2 Dohody o sociální 
politice; 

(9) Whereas the Council, in its 
Resolution of 6 December 1994 on 

(9) vzhledem k tomu, že Rada v 
usnesení ze dne 6. prosince 1994 o 

                                                 
2)   OJ C 333, 9.12.1983, p. 6   /   Úř. věst. C 333, 9.12.1983, s. 6. 
3)     OJ C 316, 27.11.1984, p. 7   /   Úř. věst. C 316, 27.11.1984, s. 7. 
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certain aspects for a European Union 
social policy; a contribution to 
economic and social convergence in 
the Union4), asked the two sides of 
industry to make use of the possibilities 
for concluding agreements, since they 
are as a rule closer to social reality and
to social problems; whereas in Madrid, 
the members of the European Council 
from those States which have signed 
the Agreement on social policy 
welcomed the conclusion of this 
framework agreement; 

některých výhledech sociální politiky 
Evropské unie: příspěvek k hospodářské 
a sociální konvergenci v Evropské unii4)  
vyzvala sociální partnery, aby využili 
daných příležitostí k uzavření dohod, 
neboť jsou zpravidla blíže sociální realitě 
a sociálním problémům; že v Madridu 
členové Evropské rady, jejichž státy 
podepsaly Dohodu o sociální politice, 
uvítali uzavření této rámcové dohody; 

(10) Whereas the signatory parties 
wanted to conclude a framework 
agreement setting out minimum 
requirements on parental leave and 
time off from work on grounds of force 
majeure and referring back to the 
Member States and/or management 
and labour for the definition of the 
conditions under which parental leave 
would be implemented, in order to take 
account of the situation, including the 
situation with regard to family policy, 
existing in each Member State, 
particularly as regards the conditions 
for granting parental leave and 
exercise of the right to parental leave; 

(10) vzhledem k tomu, že si podepsané 
strany přály uzavřít rámcovou dohodu 
stanovící minimální požadavky na 
rodičovskou dovolenou a pracovní volno 
z důvodů vyšší moci a odkazující zpět na 
členské státy nebo na sociální partnery, 
aby vymezili podmínky, za kterých by 
byla rodičovská dovolená uplatňována, 
aby bylo přihlédnuto k situaci a také k 
rodinné politice v každém členském 
státě, zejména pokud jde o podmínky 
pro poskytování rodičovské dovolené a o 
výkon práva na rodičovskou dovolenou; 

(11) Whereas the proper instrument for 
implementing this framework 
agreement is a Directive within the 
meaning of Article 189 of the Treaty; 
whereas it is therefore binding on the 
Member States as to the result to be 
achieved, but leaves them the choice 
of form and methods; 

(11) vzhledem k tomu, že vhodným 
nástrojem pro provedení rámcové 
dohody je směrnice ve smyslu článku 
189 Smlouvy; že směrnice je pro členské 
státy závazná, pokud jde o výsledek, 
jehož má být dosaženo, přičemž volba 
formy a prostředků se ponechává 
vnitrostátním orgánům; 

(12) Whereas, in keeping with the 
principle of subsidiarity and the 
principle of proportionality as set out in 
Article 3b of the Treaty, the objectives 
of this Directive cannot be sufficiently 
achieved by the Member States and 
can therefore be better achieved by the 
Community; whereas this Directive is 
confined to the minimum required to 
achieve these objectives and does not 

(12) vzhledem k tomu, že v souladu se 
zásadami subsidiarity a proporcionality 
stanovenými v článku 3b Smlouvy 
nemůže být cílů této směrnice dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států, a 
proto jich může být lépe dosaženo na 
úrovni Společenství; že tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je pro 
dosažení těchto cílů nezbytné; 

                                                                                                                                                         
4)   OJ C 368, 23.12.1994, p. 6   /   Úř. věst. C 368, 23.12.1994, s. 6.
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go beyond what is necessary to 
achieve that purpose; 

(13) Whereas the Commission has 
drafted its proposal for a Directive, 
taking into account the representative 
status of the signatory parties, their 
mandate and the legality of the clauses 
of the framework agreement and 
compliance with the relevant provisions 
concerning small and medium-sized 
undertakings; 

(13) vzhledem k tomu, že Komise 
vypracovala návrh směrnice Rady s 
přihlédnutím k reprezentativnosti 
podepsaných stran, jejich zmocnění a 
právnosti jednotlivých ustanovení 
rámcové dohody a dodržování 
souvisejících ustanovení týkajících se 
malých a středních podniků; 

(14) Whereas the Commission, in 
accordance with its Communication of 
14 December 1993 concerning the 
implementation of the Protocol on 
social policy, informed the European 
Parliament by sending it the text of the 
framework agreement, accompanied 
by its proposal for a Directive and the 
explanatory memorandum; 

(14) vzhledem k tomu, že Komise v 
souladu se svým sdělením ze dne 14. 
prosince 1993 o provádění Protokolu o 
sociální politice uvědomila Evropský 
parlament a zaslala mu znění rámcové 
dohody spolu s návrhem směrnice a 
důvodovou zprávou; 

(15) Whereas the Commission also 
informed the Economic and Social 
Committee by sending it the text of the 
framework agreement, accompanied 
by its proposal for a Directive and the 
explanatory memorandum; 

(15) vzhledem k tomu, že Komise také 
uvědomila Hospodářský a sociální výbor 
a zaslala mu znění rámcové dohody 
spolu s návrhem směrnice a důvodovou 
zprávou; 

(16) Whereas clause 4 point 2 of the 
framework agreement states that the 
implementation of the provisions of this 
agreement does not constitute valid 
grounds for reducing the general level 
of protection afforded to workers in the 
field of this agreement. This does not 
prejudice the right of Member States 
and/or management and labour to 
develop different legislative, regulatory 
or contractual provisions, in the light of 
changing circumstances (including the 
introduction of non-transferability), as 
long as the minimum requirements 
provided for in the present agreement 
are complied with; 

(16) vzhledem k tomu, že ustanovení 4 
bod 2 rámcové dohody stanoví, že 
provádění ustanovení této dohody 
neodůvodňuje snížení obecné úrovně 
ochrany poskytované pracovníkům v 
oblasti působnosti této dohody. Tím není 
dotčeno právo členských států nebo 
sociálních partnerů vypracovat odlišná 
právní, správní nebo smluvní ustanovení 
s ohledem na měnící se okolnosti 
(včetně zavedení nepřevoditelnosti), 
pokud jsou dodrženy minimální 
požadavky stanovené v této dohodě; 

(17) Whereas the Community Charter 
of the Fundamental Social Rights of 
Workers recognizes the importance of 
the fight against all forms of 
discrimination, especially based on 

(17) vzhledem k tomu, že Charta 
Společenství základních sociálních práv 
pracovníků uznává význam boje proti 
všem formám diskriminace, zejména 
diskriminace na základě pohlaví, barvy 
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sex, colour, race, opinions and creeds; pleti, rasy, názorů a víry; 

(18) Whereas Article F (2) of the Treaty 
on European Union provides that 'the 
Union shall respect fundamental rights, 
as guaranteed by the European 
Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental 
Freedoms signed in Rome on 4 
November 1950 and as they result 
from the constitutional traditions 
common to the Member States, as 
general principles of Community law`; 

(18) vzhledem k tomu, že čl. F odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že 
"Unie ctí základní práva zaručená 
Evropskou úmluvou o ochraně lidských 
práv a základních svobod podepsanou v 
Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jež 
vyplývají z ústavních tradic společných 
členským státům, jako obecné zásady 
práva Společenství"; 

(19) Whereas the Member States can 
entrust management and labour, at 
their joint request, with the 
implementation of this Directive, as 
long as they take all the necessary 
steps to ensure that they can at all 
times guarantee the results imposed by 
this Directive; 

(19) vzhledem k tomu, že členské státy 
mohou pověřit sociální partnery na 
základě jejich společné žádosti 
prováděním této směrnice, pokud 
přijmou všechna nezbytná opatření, aby 
zajistily, že mohou kdykoli zaručit 
výsledky dané touto směrnicí; 

(20) Whereas the implementation of 
the framework agreement contributes 
to achieving the objectives under 
Article 1 of the Agreement on social 
policy, 

(20) vzhledem k tomu, že provedení 
rámcové dohody přispívá k dosažení cílů 
uvedených v článku 1 Dohody o sociální 
politice, 

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: 

  

Article 1  Článek 1 

Implementation of the framework 
agreement  

Provádění rámcové dohody 

The purpose of this Directive is to put 
into effect the annexed framework 
agreement on parental leave 
concluded on 14 December 1995 
between the general cross-industry 
organizations (Unice, CEEP and the 
ETUC). 

Účelem této směrnice je provedení 
rámcové dohody o rodičovské dovolené 
uzavřené dne 14. prosince 1995 mezi 
obecnými mezioborovými organizacemi 
(UNICE, CEEP a EKOS), která je 
obsažena v příloze. 

  

Article 2  Článek 2 

Final provisions  Závěrečná ustanovení 

1. The Member States shall bring into 
force the laws, regulations and 
administrative provisions necessary to 
comply with this Directive by 3 June 

1. Členské státy uvedou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí 
nejpozději do 3. června 1998 nebo 
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1998 at the latest or shall ensure by 
that date at the latest that management 
and labour have introduced the 
necessary measures by agreement, 
the Member States being required to 
take any necessary measure enabling 
them at any time to be in a position to 
guarantee the results imposed by this 
Directive. They shall forthwith inform 
the Commission thereof. 

zajistí, aby nejpozději do uvedeného dne 
sociální partneři zavedli nezbytná 
opatření dohodou, přičemž členské státy 
musí přijmout všechna nezbytná 
opatření, která jim umožní kdykoli zajistit 
výsledky požadované touto směrnicí. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

2. The Member States may have a 
maximum additional period of one year, 
if this is necessary to take account of 
special difficulties or implementation by 
a collective agreement. 

2. Členským státům může být poskytnut 
další nejvýše jeden rok, je-li to nezbytné 
s přihlédnutím ke zvláštním obtížím nebo 
k provádění prostřednictvím kolektivní 
smlouvy. 

They must forthwith inform the 
Commission of such circumstances. 

O těchto okolnostech neprodleně 
uvědomí Komisi. 

3. When Member States adopt the 
measures referred to in paragraph 1, 
they shall contain a reference to this 
Directive or be accompanied by such 
reference on the occasion of their 
official publication. The methods of 
making such reference shall be laid 
down by Member States. 

3. Opatření uvedená v odstavci 1 přijatá 
členskými státy musí obsahovat odkaz 
na tuto směrnici nebo musí být takový 
odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 
členské státy. 

  

Article 3  Článek 3 

This Directive is addressed to the 
Member States. 

Tato směrnice je určena členským 
státům. 

  

Done at Luxembourg, 3 June 1996. V Lucemburku dne 3. června 1996. 

For the Council  Za Radu 

The President předseda 

T. TREU T. TREU 

  

  

ANNEX  PŘÍLOHA 

  

FRAMEWORK AGREEMENT ON 
PARENTAL LEAVE  

RÁMCOVÁ DOHODA O RODIČOVSKÉ 
DOVOLENE 
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PREAMBLE  PREAMBULE 

The enclosed framework agreement 
represents an undertaking by Unice, 
CEEP and the ETUC to set out 
minimum requirements on parental 
leave and time off from work on 
grounds of force majeure, as an 
important means of reconciling work 
and family life and promoting equal 
opportunities and treatment between 
men and women. 

Připojená rámcová dohoda představuje 
závazek organizací UNICE, CEEP a 
EKOS stanovit minimální požadavky na 
rodičovskou dovolenou a pracovní volno 
z důvodu vyšší moci jakožto důležité 
prostředky sladění pracovního a 
rodinného života a podpory rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro 
muže a ženy. 

ETUC, Unice and CEEP request the 
Commission to submit this framework 
agreement to the Council for a Council 
Decision making these minimum 
requirements binding in the Member 
States of the European Community, 
with the exception of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. 

EKOS, UNICE a CEEP žádají Komisi, 
aby předložila tuto rámcovou dohodu 
Radě k rozhodnutí, které učiní tyto 
minimální požadavky závaznými v 
členských státech Evropského 
společenství s výjimkou Spojeného 
království Velké Británie a Severního 
Irska. 

I. GENERAL CONSIDERATIONS  I. OBECNÉ ODŮVODNĚNÍ 

1. Having regard to the Agreement on 
social policy annexed to the Protocol 
on social policy, annexed to the Treaty 
establishing the European Community, 
and in particular Articles 3 (4) and 4 (2) 
thereof; 

1. S ohledem na Dohodu o sociální 
politice připojenou k Protokolu o sociální 
politice připojenému ke Smlouvě o 
založení Evropského společenství, a 
zejména na čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 2 
této dohody, 

2. Whereas Article 4 (2) of the 
Agreement on social policy provides 
that agreements concluded at 
Community level shall be implemented, 
at the joint request of the signatory 
parties, by a Council decision on a 
proposal from the Commission; 

2. vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 2 
Dohody o sociální politice stanoví, že 
dohody uzavřené na úrovni Společenství 
mohou být na základě společné žádosti 
podepsaných stran prováděny 
rozhodnutím Rady na návrh Komise; 

3. Whereas the Commission has 
announced its intention to propose a 
Community measure on the 
reconciliation of work and family life; 

3. vzhledem k tomu, že Komise oznámila 
svůj úmysl navrhnout opatření na úrovni 
Společenství ke sladění pracovního a 
rodinného života; 

4. Whereas the Community Charter of 
Fundamental Social Rights stipulates 
at point 16 dealing with equal treatment 
that measures should be developed to 
enable men and women to reconcile 
their occupational and family 
obligations; 

4. vzhledem k tomu, že Charta 
základních sociálních práv Společenství 
stanoví v bodě 16 týkajícím se rovného 
zacházení, že musí být vypracována 
opatření umožňující mužům i ženám 
sladit jejich pracovní a rodinné 
povinnosti; 

5. Whereas the Council Resolution of 6 5. vzhledem k tomu, že usnesení Rady 
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December 1994 recognizes that an 
effective policy of equal opportunities 
presupposes an integrated overall 
strategy allowing for better organization 
of working hours and greater flexibility, 
and for an easier return to working life, 
and notes the important role of the two 
sides of industry in this area and in 
offering both men and women an 
opportunity to reconcile their work 
responsibilities with family obligations; 

ze dne 6. prosince 1994 uznává, že 
účinná politika rovných příležitostí 
předpokládá jednotnou celkovou strategii 
umožňující lepší organizaci pracovní 
doby, větší pružnost a snadnější návrat 
do pracovního života, a zaznamenává 
důležitou roli sociálních partnerů v této 
oblasti i při nabízení příležitosti mužům a 
ženám sladit jejich pracovní povinnosti s 
povinnostmi rodinnými; 

6. Whereas measures to reconcile 
work and family life should encourage 
the introduction of new flexible ways of 
organizing work and time which are 
better suited to the changing needs of 
society and which should take the 
needs of both undertakings and 
workers into account; 

6. vzhledem k tomu, že opatření ke 
sladění pracovního a rodinného života 
by měla podpořit zavádění nových 
pružných způsobů organizace práce a 
pracovní doby, které lépe odpovídají 
měnícím se požadavkům společnosti a 
které přihlížely k potřebám podniků i 
pracovníků; 

7. Whereas family policy should be 
looked at in the context of demographic 
changes, the effects of the ageing 
population, closing the generation gap 
and promoting women's participation in 
the labour force; 

7. vzhledem k tomu, že na rodinnou 
politiku je třeba pohlížet v souvislosti s 
demografickými změnami, následky 
stárnutí obyvatelstva, se sbližováním 
generačních rozdílů a s podporou účasti 
žen v pracovním procesu; 

8. Whereas men should be encouraged 
to assume an equal share of family 
responsibilities, for example they 
should be encouraged to take parental 
leave by means such as awareness 
programmes; 

8. vzhledem k tomu, že muži by měli být 
podporováni, aby na sebe vzali stejný díl 
rodinných povinností, například by měli 
být podporováni k čerpání rodičovské 
dovolené prostředky, jako jsou programy 
zvýšení povědomí; 

9. Whereas the present agreement is a 
framework agreement setting out 
minimum requirements and provisions 
for parental leave, distinct from 
maternity leave, and for time off from 
work on grounds of force majeure, and 
refers back to Member States and 
social partners for the establishment of 
the conditions of access and detailed 
rules of application in order to take 
account of the situation in each 
Member State; 

9. vzhledem k tomu, že tato dohoda je 
rámcovou dohodou stanovící minimální 
požadavky a ustanovení pro rodičovskou 
dovolenou, odlišnou od mateřské 
dovolené, a pro pracovní volno z důvodů 
vyšší moci a obrací se na členské státy a 
sociální partnery, aby zavedli podmínky 
přístupu a prováděcí pravidla za účelem 
přihlédnutí k situaci v každém členském 
státě; 

10. Whereas Member States should 
provide for the maintenance of 
entitlements to benefits in kind under 
sickness insurance during the minimum 

10. vzhledem k tomu, že by členské 
státy měly zajistit, aby nároky na věcné 
dávky v rámci nemocenského pojištění 
zůstaly během minimální doby 
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period of parental leave; rodičovské dovolené zachovány; 

11. Whereas Member States should 
also, where appropriate under national 
conditions and taking into account the 
budgetary situation, consider the 
maintenance of entitlements to relevant 
social security benefits as they stand 
during the minimum period of parental 
leave; 

11. vzhledem k tomu, že by členské 
státy také měly tam, kde je to vhodné 
podle vnitrostátních podmínek a s 
přihlédnutím k rozpočtové situaci, zvážit, 
zda mají nároky na dávky sociálního 
zabezpečení zůstat stejné i během 
minimální doby rodičovské dovolené; 

12. Whereas this agreement takes into 
consideration the need to improve 
social policy requirements, to enhance 
the competitiveness of the Community 
economy and to avoid imposing 
administrative, financial and legal 
constraints in a way which would 
impede the creation and development 
of small and medium-sized 
undertakings; 

12. vzhledem k tomu, že tato dohoda 
přihlíží k potřebě zlepšit požadavky 
sociální politiky, zvýšit 
konkurenceschopnost ekonomiky 
Společenství a vyhnout se ukládání 
správních, finančních a právních 
omezení bránících zakládání a rozvoji 
malých a středních podniků; 

13. Whereas management and labour 
are best placed to find solutions that 
correspond to the needs of both 
employers and workers and must 
therefore have conferred on them a 
special role in the implementation and 
application of the present agreement, 

13. vzhledem k tomu, že sociální partneři 
mají nejlepší předpoklady k nalezení 
řešení, která odpovídají potřebám 
zaměstnavatelů i pracovníků, a proto jim 
musí být přidělena zvláštní úloha při 
provádění a uplatňování této dohody, 

THE SIGNATORY PARTIES HAVE 
AGREED THE FOLLOWING: 

UZAVŘELY PODEPSANÉ STRANY 
TUTO DOHODU: 

II. CONTENT  II. OBSAH 

Clause 1: Purpose and scope  Ustanovení 1: Účel a oblast 
působnosti 

1. This agreement lays down minimum 
requirements designed to facilitate the 
reconciliation of parental and 
professional responsibilities for working 
parents. 

1. Tato dohoda stanoví minimální 
požadavky usnadňující sladění 
rodičovských a pracovních povinností 
pracujících rodičů. 

2. This agreement applies to all 
workers, men and women, who have 
an employment contract or 
employment relationship as defined by 
the law, collective agreements or 
practices in force in each Member 
State. 

2. Tato dohoda se vztahuje na všechny 
pracovníky, muže i ženy, kteří mají 
pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním 
poměru vymezeném právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
platnými v každém členském státě. 
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Clause 2: Parental leave  Ustanovení 2: Rodičovská dovolená 

1. This agreement grants, subject to 
clause 2.2, men and women workers 
an individual right to parental leave on 
the grounds of the birth or adoption of a 
child to enable them to take care of that 
child, for at least three months, until a 
given age up to 8 years to be defined 
by Member States and/or management 
and labour. 

1. Tato dohoda, s výhradou ustanovení 
2.2, přiznává pracujícím, mužům a 
ženám individuální právo na rodičovskou 
dovolenou z důvodu narození nebo 
osvojení dítěte, aby mohli o toto dítě 
pečovat po dobu nejméně tří měsíců do 
dosažení stanoveného věku, nejvýše 
osmi let, který definují členské státy 
nebo sociální partneři. 

2. To promote equal opportunities and 
equal treatment between men and 
women, the parties to this agreement 
consider that the right to parental leave 
provided for under clause 2.1 should, in 
principle, be granted on a non-
transferable basis. 

2. Pro podporu rovných příležitostí a 
rovného zacházení pro muže a ženy 
podepsané strany této dohody mají za 
to, že právo na rodičovskou dovolenou 
poskytované podle ustanovení 2.1 by 
mělo být v zásadě udělováno jako právo 
nepřenosné. 

3. The conditions of access and 
detailed rules for applying parental 
leave shall be defined by law and/or 
collective agreement in the Member 
States, as long as the minimum 
requirements of this agreement are 
respected. Member States and/or 
management and labour may, in 
particular: 

3. Podmínky přístupu k rodičovské 
dovolené a prováděcí pravidla vymezuje 
zákon nebo kolektivní smlouva v 
jednotlivých členských státech při 
dodržení minimálních požadavků této 
dohody. Členské státy nebo sociální 
partneři mohou zejména 

(a) decide whether parental leave is 
granted on a full-time or part-time 
basis, in a piecemeal way or in the 
form of a time-credit system; 

a) rozhodnout, zda se rodičovská 
dovolená přiznává na celou pracovní 
dobu nebo na část pracovní doby, po 
částech nebo systémem časových 
úvěrů; 

(b) make entitlement to parental leave 
subject to a period of work qualification 
and/or a length of service qualification 
which shall not exceed one year; 

b) podmínit právo na rodičovskou 
dovolenou splněním podmínky 
odpracované doby nebo doby trvání 
pracovního poměru, která nesmí 
přesáhnout jeden rok; 

(c) adjust conditions of access and 
detailed rules for applying parental 
leave to the special circumstances of 
adoption; 

c) přizpůsobit podmínky přístupu a 
prováděcí pravidla rodičovské dovolené 
zvláštním okolnostem osvojení; 

(d) establish notice periods to be given 
by the worker to the employer when 
exercising the right to parental leave, 
specifying the beginning and the end of 
the period of leave; 

d) stanovit lhůty pro oznámení dané 
zaměstnavateli pracovníkem, který 
uplatňuje své právo na rodičovskou 
dovolenou, upřesňující zahájení a 
skončení doby dovolené; 

(e) define the circumstances in which e) vymezit podmínky, za kterých je po 
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an employer, following consultation in 
accordance with national law, collective 
agreements and practices, is allowed 
to postpone the granting of parental 
leave for justifiable reasons related to 
the operation of the undertaking (e.g. 
where work is of a seasonal nature, 
where a replacement cannot be found 
within the notice period, where a 
significant proportion of the workforce 
applies for parental leave at the same 
time, where a specific function is of 
strategic importance). Any problem 
arising from the application of this 
provision should be dealt with in 
accordance with national law, collective 
agreements and practices; 

projednání v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními 
smlouvami a zvyklostmi zaměstnavateli 
dovoleno odložit poskytnutí rodičovské 
dovolené z ospravedlnitelných důvodů 
spojených s provozem podniku (např. 
jde-li o práci sezónního charakteru, 
pokud nelze najít během lhůty pro 
oznámení náhradu za pracovníka, pokud 
velká část pracovníků požádá současně 
o rodičovskou dovolenou, pokud má 
určitá funkce strategický význam). 
Všechny obtíže vyplývající z uplatňování 
tohoto ustanovení by měly být řešeny v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, kolektivními smlouvami a 
zvyklostmi; 

(f) in addition to (e), authorize special 
arrangements to meet the operational 
and organizational requirements of 
small undertakings. 

f) navíc k případům uvedeným v 
písmenu e) tohoto ustanovení 
schvalovat zvláštní opatření k 
uspokojení provozních a organizačních 
požadavků malých podniků. 

4. In order to ensure that workers can 
exercise their right to parental leave, 
Member States and/or management 
and labour shall take the necessary 
measures to protect workers against 
dismissal on the grounds of an 
application for, or the taking of, 
parental leave in accordance with 
national law, collective agreements or 
practices. 

4. K zajištění toho, aby pracovníci mohli 
uplatňovat své právo na rodičovskou 
dovolenou, přijmou členské státy nebo 
sociální partneři nezbytná opatření na 
ochranu pracovníků před propuštěním z 
důvodů žádosti o rodičovskou dovolenou 
nebo čerpání rodičovské dovolené v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, kolektivními smlouvami nebo 
zvyklostmi. 

5. At the end of parental leave, workers 
shall have the right to return to the 
same job or, if that is not possible, to 
an equivalent or similar job consistent 
with their employment contract or 
employment relationship. 

5. Po skončení rodičovské dovolené mají 
pracovníci právo vrátit se na stejné 
pracovní místo, nebo není-li to možné, 
na rovnocenné nebo podobné pracovní 
místo odpovídající jejich pracovní 
smlouvě nebo pracovnímu poměru. 

6. Rights acquired or in the process of 
being acquired by the worker on the 
date on which parental leave starts 
shall be maintained as they stand until 
the end of parental leave. At the end of 
parental leave, these rights, including 
any changes arising from national law, 
collective agreements or practice, shall 
apply. 

6. Práva pracovníka, která má nebo 
která nabývá v den začátku rodičovské 
dovolené, zůstávají zachována až do 
skončení této rodičovské dovolené. Po 
skončení rodičovské dovolené jsou tato 
práva uplatnitelná včetně všech změn 
vyplývajících z vnitrostátních právních 
předpisů, kolektivních smluv nebo 
zvyklostí. 

 11



7. Member States and/or management 
and labour shall define the status of the 
employment contract or employment 
relationship for the period of parental 
leave. 

7. Členské státy nebo sociální partneři 
vymezí postavení pracovní smlouvy 
nebo pracovního poměru po dobu trvání 
rodičovské dovolené. 

8. All matters relating to social security 
in relation to this agreement are for 
consideration and determination by 
Member States according to national 
law, taking into account the importance 
of the continuity of the entitlements to 
social security cover under the different 
schemes, in particular health care. 

8. Všechny otázky týkající se sociálního 
zabezpečení ve vztahu k této dohodě 
musí být přezkoumány a rozhodnuty 
členskými státy v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy, s 
přihlédnutím k důležitosti kontinuity 
nároků na dávky sociálního zabezpečení 
v rámci různých systémů, zejména v 
oblasti zdravotní péče. 

  

Clause 3: Time off from work on 
grounds of force majeure  

Ustanovení 3: Pracovní volno z 
důvodů vyšší moci 

1. Member States and/or management 
and labour shall take the necessary 
measures to entitle workers to time off 
from work, in accordance with national 
legislation, collective agreements 
and/or practice, on grounds of force 
majeure for urgent family reasons in 
cases of sickness or accident making 
the immediate presence of the worker 
indispensable. 

1. Členské státy nebo sociální partneři 
přijmou v souladu s vnitrostátními právní 
předpisy, kolektivními smlouvami nebo 
zvyklostmi nezbytná opatření povolující 
pracovníkům pracovní volno z důvodů 
vyšší moci v důsledku naléhavých 
rodinných důvodů v případech nemoci 
nebo úrazu, při kterých je okamžitá 
přítomnost pracovníka nepostradatelná. 

2. Member States and/or management 
and labour may specify the conditions 
of access and detailed rules for 
applying clause 3.1 and limit this 
entitlement to a certain amount of time 
per year and/or per case. 

2. Členské státy nebo sociální partneři 
mohou upřesnit podmínky přístupu a 
prováděcí pravidla k ustanovení 3.1 a 
omezit toto právo na určitou dobu za rok 
nebo na jednotlivý případ. 

  

Clause 4: Final provisions  Ustanovení 4: Závěrečná ustanovení 

1. Member States may apply or 
introduce more favourable provisions 
that those set out in this agreement. 

1. Členské státy mohou uplatňovat nebo 
zavést příznivější ustanovení, než která 
jsou stanovena v této dohodě. 

2. Implementation of the provisions of 
this agreement shall not constitute valid 
grounds for reducing the general level 
of protection afforded to workers in the 
field covered by this agreement. This 
shall not prejudice the right of Member 
States and/or management and labour 

2. Provádění této dohody neodůvodňuje 
snížení obecné úrovně ochrany 
poskytované zaměstnancům v oblasti 
působnosti této dohody. Tím není 
dotčeno právo členských států nebo 
sociálních partnerů vypracovat odlišné 
právní nebo správní předpisy nebo 

 12



to develop different legislative, 
regulatory or contractual provisions, in 
the light of changing circumstances 
(including the introduction of non-
transferability), as long as the minimum 
requirements provided for in the 
present agreement are complied with. 

smluvní ustanovení s ohledem na vývoj 
situace (včetně zavedení 
nepřenositelnosti práva), pokud jsou 
dodrženy minimální požadavky 
stanovené v této dohodě. 

3. The present agreement shall not 
prejudice the right of management and 
labour to conclude, at the appropriate 
level including European level, 
agreements adapting and/or 
complementing the provisions of this 
agreement in order to take into account 
particular circumstances. 

3. Touto dohodou není dotčeno právo 
sociálních partnerů uzavírat na vhodné 
úrovni, včetně evropské úrovně, dohody 
upravující nebo doplňující ustanovení 
této dohody způsobem, který přihlíží ke 
zvláštním potřebám dotyčných 
sociálních partnerů. 

4. Member States shall adopt the laws, 
regulations and administrative 
provisions necessary to comply with 
the Council decision within a period of 
two years from its adoption or shall 
ensure that management and labour  
introduce the necessary measures by 
way of agreement by the end of this 
period. Member States may, if 
necessary to take account of particular 
difficulties or implementation by 
collective agreement, have up to a 
maximum of one additional year to 
comply with this decision. 

4. Členské státy uvedou v platnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s rozhodnutím Rady 
nejpozději do dvou let od jeho přijetí, 
nebo zajistí, aby do konce uvedeného 
období sociální partneři5)  zavedli 
nezbytná opatření dohodou. Členským 
státům může být poskytnut další, 
nejvýše jeden rok pro dosažení souladu 
s tímto rozhodnutím, je-li to nezbytné s 
přihlédnutím ke zvláštním obtížím nebo k 
provádění prostřednictvím kolektivní 
smlouvy. 

5. The prevention and settlement of 
disputes and grievances arising from 
the application of this agreement shall 
be dealt with in accordance with 
national law, collective agreements and 
practices. 

5. Předcházení a řešení sporů a 
stížností vyplývajících z uplatňování této 
dohody se projednává v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami a zvyklostmi. 

6. Without prejudice to the respective 
role of the Commission, national courts 
and the Court of Justice, any matter 
relating to the interpretation of this 
agreement at European level should, in 
the first instance, be referred by the 
Commission to the signatory parties 
who will give an opinion. 

6. Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy 
Komise, vnitrostátních soudů a 
Soudního dvora, měly by být veškeré 
záležitosti spojené s výkladem této 
dohody na evropské úrovni nejprve 
postoupeny Komisí podepsaným 
stranám, které zaujmou stanovisko. 

7. The signatory parties shall review 
the application of this agreement five 

7. Podepsané strany přezkoumají 
uplatňování této dohody pět let po dni 

                                                 
5)    Ve smyslu čl 2 odst. 4 Dohody o sociální politice. 
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years after the date of the Council 
decision if requested by one of the 
parties to this agreement. 

rozhodnutí Rady, jestliže o to požádá 
některá ze stran této dohody. 

  

Done at Brussels, 14 December 1995. V Bruselu dne 14. prosince 1995. 

  

Fritz VERZETNITSCH, Fritz VERZETNITSCH, 

President of the ETUC předseda EKOS 

  

Emilio GABAGLIO, Emilio GABAGLIO, 

Secretary-General generální tajemník 

ETUC EKOS  

Bld Emile Jacqmain 155 Bld Emile Jacqmain 155 

B-1210 Brussels B-1210 Brussels 

  

Antonio Castellano AUYANET, Antonio Castellano AUYANET, 

President of the CEEP předseda CEEP 

  

Roger GOURVÈS, Roger GOURVÈS, 

Secretary-General generální tajemník 

CEEP CEEP 

Rue de la Charité / 
Liefdadigheidsstraat 15 

Rue de la Charité /            
Liefdadigheidsstraat 15 

B -1040 Brussels B -1040 Brussels  

  

François PERIGOT, François PERIGOT, 

President of the UNICE předseda UNICE 

Zygmunt TYSZKIEWICZ, Zygmunt TYSZKIEWICZ, 

Secretary-General generální tajemník 

UNICE UNICE 

Rue Joseph II 40 Rue Joseph II 40 

B-1040 Brussels B-1040 Brussels 
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