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3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám – zaměst-
nankyním – v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o naro-
zené dítě. Mateřská dovolená patří do skupiny důležitých osobních překážek 
v práci (§195 až 198 zákoníku práce). Tato ustanovení je třeba vykládat i v kon-
textu dalších ustanovení zákoníku práce, např. ustanovení § 239–241 – Pracovní 
podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě 
a o jiné fyzické osoby. Po dobu trvání této překážky v práci je zaměstnava-
tel povinen poskytnout zaměstnankyni omluvené pracovní volno bez náhrady 
mzdy, po dobu mateřské dovolené je zaměstnankyně zpravidla zabezpečena 
dávkou nemocenského pojištění, kterou je peněžitá pomoc v mateřství.

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů. Narodilo-li 
se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů. Nástup na mateřskou dovolenou si určuje 
zaměstnankyně sama. Zaměstnankyně nastupuje zpravidla tuto mateřskou 
dovolenou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve 
však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Pokud žena porodí předčasně, 
nastupuje na mateřskou dovolenou dnem porodu a může vyčerpat 28 (37) týdnů 
této dovolené. Jinak řečeno, pokud žena z mateřské dovolené vyčerpá před 
porodem méně než 6 týdnů, protože porodila dříve, než lékař stanovil, náleží 
jí mateřská dovolená od nástupu na ní do uplynutí 28 (37) týdnů. Pokud žena 
před porodem vyčerpala méně než 6 týdnů mateřské dovolené z jiných důvodů, 
má nárok na 22 (31) týdnů mateřské dovolené ode dne porodu.

Zákoník práce nestanoví způsob, jakým má být zaměstnavatel informován 
o nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, mělo by se tak však stát 
způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že důvodem (v tomto případě 
omluvené) nepřítomnosti práce je tato překážka v práci.11

Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely dovolené na zotavenou posu-
zuje jako výkon práce; znamená to, že tato doba se také započítává do dnů 
podmiňujících vznik nároku na dovolenou.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni mateřskou dovole-
nou i bez její žádosti. Zaměstnankyně nemusí o poskytnutí mateřské dovolené 

11 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.
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zaměstnavatele žádat; postačí, když zaměstnavateli nástup mateřské dovolené 
oznámí.

3.1  Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

Kolem čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené koluje řada otá-
zek. Panuje nejistota ohledně možnosti čerpání této dovolené ze strany zaměst-
nankyň a především ohledně výpočtu délky dovolené ze strany zaměstnavatelů.

Byť je v tomto případě dovolená čerpána mezi mateřskou a rodičovskou 
dovolenou, je nutné si uvědomit, že i přes to se stále jedná o řádnou dovolenou 
a platí pro ni všechna ustanovení zákoníku práce týkající se dovolené. Jedná 
se však zároveň o speciální situaci a je tedy nutné uplatňovat i ustanovení 
vztahující se na tuto situaci.

Dovolená je v zákoníku práce upravena v ustanovení § 212 odst. 1, podle 
kterého zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž 
zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší 
dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní 
poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný 
se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; 
části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Podle ustanovení § 216 
odst. 1 zákoníku práce se pro účely dovolené za výkon práce považuje i doba 
čerpání mateřské dovolené. Je tedy nepochybné, že dobu čerpání mateřské 
dovolené musí zaměstnavatel „započítat“ mezi odpracované dny a při výpočtu 
délky dovolené je zohlednit.

3.1.1  Základní výpočet délky dovolené

Jak již bylo uvedeno výše, při stanovení možné délky čerpání dovolené je nutné 
si uvědomit, že zaměstnankyně, která je zaměstnána v nepřetržitém pracovním 
poměru u jednoho zaměstnavatele alespoň 60 dní v kalendářním roce, má nárok 
na dovolenou za kalendářní rok. Pokud by ale její pracovní poměr současně 
netrval po celý kalendářní rok, má nárok jen na poměrnou část nárokované 
dovolené za kalendářní rok. Důležité tedy je, zda vznikl nárok na dovolenou 
za kalendářní rok nebo za odpracované dny. V případě, že je pracovní poměr 
sjednán s „klasickou“ pracovní dobou (pondělí až pátek), počítají se všechny 
pracovní dny. Pokud je sjednáno, že zaměstnankyně pracujete pouze v určité dny 
v týdnu, budou do celkového počtu odpracovaných směn započteny jen tyto dny.
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Bylo-li tedy odpracováno nejméně 60 dní, náleží zaměstnankyni nárok na 
dovolenou v plné výši, tj. nejméně na 4 týdny dovolené. Pokud zaměstnankyně 
požádá o čerpání této dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené 
před nástupem na rodičovskou dovolenou, nelze podle ustanovení § 223 odst. 1 
zákoníku práce tuto dovolenou krátit z důvodu následného čerpání rodičovské 
dovolené.

Jinak řečeno, pokud například mateřská dovolená trvala od 1. 1. 2012 do 
4. 4. 2012, tj. 95 kalendářních dnů – dle ust. § 216 odst. 3 zákoníku práce se jed-
nalo o 67 pracovních dnů, a pokud zaměstnankyně požádá o čerpání dovolené 
tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, tedy od 5. 4. 2012, 
náleží zaměstnankyni dovolená za celý kalendářní rok. Zaměstnavatel s ohle-
dem na zmiňované ustanovení § 223 odst. 1 zákoníku práce nebude dovole-
nou krátit a vypočítávat její délku podle odpracovaných směn. Celkový nárok 
dovolené neovlivní ani skutečnost, že zaměstnankyně po vyčerpání mateřské 
dovolené nastupuje na dovolenou rodičovskou.

Může nastat situace, kdy se v kalendáři během doby, kdy zaměstnankyně 
čerpá takovou dovolenou, objeví svátek. V případě, kdy zaměstnankyně čerpá 
řádnou dovolenou v návaznosti na mateřskou dovolenou, není z pohledu 
zaměstnavatele v dané chvíli na rodičovské dovolené, měla by mít proto roz-
vrženy pracovní směny, i když reálně zpět do zaměstnání nenastoupí díky 
čerpání dovolené.

V takovém případě je třeba rozlišovat situace, kdy zaměstnankyně vyko-
nává práci u zaměstnavatele, u něhož se ve svátek nevykonává práce vůbec, 
nebo u zaměstnavatele, který svou činnost vykonává i ve svátky a další dny 
pracovního klidu.

V prvním případě není možné čerpat ve svátek dovolenou, neboť zaměst-
nankyni náleží náhrada mzdy podle ust. § 115 odst. 3 zákoníku práce, podle 
něhož zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý 
pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho 
části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Ve druhém 
případě, připadne-li na den, na nějž připadá svátek, zaměstnankyni směna, 
čerpá v takovém případě dovolenou.

3.1.2  Krácení dovolené

Dovolenou, byť navazuje bezprostředně na ukončenou mateřskou dovolenou, 
lze v některých situacích přece jen krátit. Nejčastěji se objevují tyto situace:
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1) Mateřská dovolená navazovala na předchozí rodičovskou dovolenou
Jde o situaci, kdy žena v tomtéž kalendářním roce byla na rodičovské dovo-

lené s jedním dítětem a po jejím ukončení nastoupila na mateřskou dovole-
nou s dítětem dalším. V tomto případě se předcházející rodičovská dovolená 
považuje za překážky v práci, které se pro účely čerpání dovolené neposuzují 
jako výkon práce. Dovolená se tedy bude z tohoto důvodu krátit, a sice za prv-
ních 100 takto „zameškaných“ pracovních dní (tj. dní na rodičovské dovolené) 
v daném kalendářním roce o 1/12 (jednu dvanáctinu) a za každých dalších 21 
takto „zameškaných“ pracovních dnů rovněž o 1/12. To v praxi znamená, že 
krácení se bude týkat nástupu na mateřskou dovolenou koncem května a poz-
ději v daném kalendářním roce, při dřívějším nástupu se „nestíhá“ oněch 100 
dní zameškat. Nezamešká-li se alespoň 100 dní pro daný kalendářní rok, dovo-
lená na zotavenou se nekrátí.12

Tedy, zaměstnankyně v roce 2012 v době pobírání rodičovského příspěvku 
opět otěhotněla. Placená mateřská dovolená potrvá od 25. srpna 2012 do března 
2013. Pro určení nároku na dovolenou je nutné zjistit, kolik dnů bylo odpraco-
váno, v tomto případě kolik dnů náleží mateřská dovolená, která se považuje za 
výkon práce. V roce 2012 počet dnů překročil 60. Vznikl nárok na dovolenou 
za kalendářní rok.

Tento nárok je ovšem nutné krátit za období, kdy byla zaměstnankyně na 
rodičovské dovolené, tj. od 1. ledna 2012 do 24. srpna 2012. Krátíme podle 
§ 223 za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dva-
náctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) 
rovněž o jednu dvanáctinu.

Přestože následující kalendářní rok nebude do 20. března odpracováno ale-
spoň 60 dnů, vzniká nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, protože pra-
covnice čerpá mateřskou dovolenou alespoň 60 dní (považováno jako výkon 
zaměstnání) a bezprostředně po mateřské bude čerpat řádnou dovolenou. 
V roce 2013 opět náleží plných 20 dnů dovolené.13

2) Zaměstnankyně nastoupila v průběhu roku
Pokud zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele od 1. března 2011 a na 

mateřskou dovolenou nastoupila 15. listopadu 2011, bude jí za kalendářní rok 
2011 náležet dovolená v poměrné části, tj. 10 dvanáctin (březen–prosinec). 
V případě pětitýdenní dovolené bude její nárok za rok 2011 činit 21 dnů.

12 http://www.aperio.cz/306/jak-je-to-s-cerpanim-dovolene-po-materske-a-rodicovske-
-dovolene.

13 http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-na-cerpani-radne-dovolene-po-materske/.
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3.2  Žádost o čerpání dovolené navazující na mateřskou 

dovolenou

Z ustanovení § 217 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že dobu čerpání dovolené 
určuje primárně zaměstnavatel. Z tohoto pravidla existuje jediná výjimka, a to 
je ustanovení § 217 odst. 5 zákoníku práce, který říká, že požádá-li zaměstnan-
kyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně 
na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí 
dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené 
do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovole-
nou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. V takovém případě tedy 
zaměstnavatel nemá volbu, zda dovolenou poskytne či nikoli, ale je povinen 
ji poskytnout.

Zaměstnavatelé však tuto dovolenou neposkytují automaticky. Běžná je praxe, 
že zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené požádá o nevyčerpanou dovo-
lenou a až následně po jejím vyčerpání nastoupí na rodičovskou dovolenou, pří-
padně obě žádosti spojí do jedné. Nicméně to neznamená, že by zaměstnankyně 
čerpala zároveň dovolenou na zotavenou a rodičovskou dovolenou. Z pohledu 
zaměstnavatele zaměstnankyně nejprve vyčerpá dovolenou na zotavenou a až 
poté nastoupí na rodičovskou dovolenou. Jinak je to s čerpáním rodičovského 
příspěvku. Čerpání řádné dovolené nemá na rodičovský příspěvek žádný vliv, na 
rozdíl od peněžité pomoci v mateřství. Délka pobírání rodičovského příspěvku 
a doba čerpání rodičovské dovolené se nemusí shodovat. Lze tedy pobírat např. 
rodičovský příspěvek dva roky a čerpat rodičovskou dovolenou tři roky. Dle 
§ 196 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovole-
nou v rozsahu, v jakém si zaměstnankyně/zaměstnanec požádá, nejdéle však do 
doby tří let věku dítěte. Zaměstnavatel však může poskytnout neplacené volno 
i pro čtvrtý rok, ale v tomto případě záleží pouze na jeho vůli.

V této souvislosti je nutné upozornit na to, že v době čerpání dovolené 
na zotavenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou se na zaměstnankyni 
nevztahuje zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem podle § 53 odst. 1 písm. d) 
zákoníku práce, který zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, 
to je v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá 
mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodi-
čovskou dovolenou, ani zákaz okamžité výpovědi podle § 55 odst. 2 zákoníku 
práce. Toto potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 4837/2010. 
Dovolatelka namítala, že žalovaná provedla okamžité zrušení pracovního 
poměru, „aniž respektovala zákaz vyplývající z ust. § 55 odst. 2 zákoníku 
práce“, kdy zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr mimo jiné 
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se zaměstnankyní na mateřské či rodičovské dovolené. Podle jejího názoru 
„nebylo jistě úmyslem zákonodárce, aby při umožnění vyčerpat řádnou dovo-
lenou v návaznosti na ukončení čerpání mateřské dovolené a následně po řádné 
dovolené navázat čerpáním rodičovské dovolené, došlo k přerušení ochrany 
osoby řádně pečující o malé dítě, což byl záměr zákonodárce. Z logiky věci 
plyne, že tato vsuvka řádné dovolené znamená pouze umožnění vyčerpání 
vzniklého nároku na dovolenou, aniž by byl sledován účel řádné dovolené – 
tedy odpočinku zaměstnance a obnovení pracovní síly“, a tudíž „se nejedná 
o běžný případ čerpání řádné dovolené a ve smyslu sledování záměru právní 
úpravy se tedy nemůže jednat o přerušení stavu, v němž jsou zaměstnankyně 
úpravou dle § 55 odst. 2 chráněny“. Odvolací soud k tomu uvedl, že námitku 
žalobkyně, že „zákonodárce jistě neměl na mysli přetržení této ochrany čer-
páním řádné dovolené“, odmítl s odůvodněním, že „zákonodárce ust. § 55 
odst. 2 zákoníku práce především rozhodně neměl a nemohl mít v úmyslu 
poskytnout zvýšenou ochranu zaměstnanci, který spáchá úmyslný trestný čin 
proti zaměstnavateli, tak aby tento zaměstnanec únikem na mateřskou (rodi-
čovskou) dovolenou prakticky znemožnil zaměstnavateli rozvázat s ním pra-
covní poměr. Jestliže žalovaná využila svého práva rozvázat pracovní poměr se 
žalobkyní v době, kdy čerpala řádnou dovolenou (a nebyla tedy na mateřské či 
rodičovské dovolené, kdy jí náleží ochrana podle § 55 odst. 2 zákoníku práce), 
nepřichází v daném případě v úvahu ani hodnocení takového úkonu zaměstna-
vatele jako výkon práva v rozporu s dobrými mravy, jestliže okamžité zrušení 
bylo vyvoláno a odůvodněno rozsáhlou trestnou činností, jíž se žalobkyně ke 
škodě svého zaměstnavatele dopustila a jíž zaměstnavateli způsobila vysokou, 
stěží reparovatelnou škodu.“ Tento názor potvrdil i Nejvyšší soud ve výše zmi-
ňovaném rozsudku, když konstatoval, že „nelze přisvědčit názoru dovolatelky, 
že žalovaná provedla okamžité zrušení pracovního poměru, aniž respektovala 
zákaz vyplývající z ust. § 55 odst. 2 zákoníku práce, neboť uvedenou ochranu 
před rozvázáním pracovního poměru okamžitým zrušením, lze vztáhnout jen na 
zaměstnankyni v době, kdy je těhotná a kdy je na mateřské dovolené, popřípadě 
na zaměstnance nebo zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou. Odvo-
lací soud (i soud prvního stupně) proto postupoval v projednávané věci v sou-
ladu se zákonem, jestliže za daného skutkového stavu, kdy se žalobkyní byl 
okamžitě zrušen pracovní poměr v době, kdy nebyla na mateřské ani rodičové 
dovolené, ale kdy čerpala dovolenou za kalendářní rok 2007 [§ 211 písm. a) 
zák. práce], dovodil, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo žalobkyni 
doručeno v době, kdy uvedené zvláštní ochrany nepožívala.14

14 Rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 4837/2010 ze dne 6. března 2012.
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Je třeba také uvést, že zákoník práce preferuje řádné čerpání dovolené před 
jejím „proplacením“. Vyplacení náhrady mzdy za dovolenou namísto jejího řád-
ného čerpání je proto možné pouze v zákonem stanovených případech. Rozšířený 
mýtus o tom, že zaměstnankyně požádá o proplacení dovolené, je tedy mylný.15

3.3  Možnosti práce při mateřské dovolené

Mnoho žen se v dnešní době rozhodne pracovat i během mateřské dovolené, 
ať už ve snaze o zlepšení rodinného rozpočtu, či ve snaze o udržení kvalifi kace 
nebo pouze z toho důvodu, aby se věnovaly i jiné činnosti než jen péči o dítě. 
Při mateřské dovolené je možné pracovat, avšak pouze za splnění určitých 
podmínek, které je třeba dodržovat, aby žena díky přivýdělku nepřišla o vyplá-
cené dávky.

Je nutno důsledně rozlišovat mezi mateřskou a peněžitou pomocí v mateř-
ství. V běžném jazyce se tyto pojmy běžně míchají, ale pokud se chceme bavit 
o právních souvislostech, musíme si je upřesnit.

Jak již bylo uvedeno, mateřská dovolená je, jak název vypovídá, druhem 
dovolené poskytované v souvislosti s narozením a péčí o dítě. Z hlediska pra-
covněprávního jde o dovolenou neplacenou (zaměstnavatel nevyplácí mzdu 
ani žádnou náhradu). Skutečnost, že zaměstnankyně čerpá mateřskou dovole-
nou, znamená, že trvá pracovní poměr, a tudíž případný další přivýdělek nesmí 
být v rozporu s již sjednaným pracovním poměrem. Obecně platí pravidlo, že 
bez písemného souhlasu nesmí zaměstnanec pracovat pro jiného zaměstnava-
tele se stejným předmětem činnosti (a ani se nesmí této činnosti věnovat jako 
OSVČ) a rozsah omezení může dále rozšiřovat případná konkurenční doložka.16 
Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární 
a umělecké činnosti.

V případě přivýdělku při mateřské dovolené je třeba rozlišovat tři situace, 
ač je nutno říci, že ve všech třech případech má žena značně svázané ruce. Je 
nutné vycházet z ustanovení § 16 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož pojištěnec nemá 
nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za 
dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, 
práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Jde tedy 
o situaci, kdy se dávky nevyplácejí, i když nárok na ně zůstává zachován a po 

15 Janečková, E.: Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené. In: PaM 9/2012.
16 http://www.spolcest.cz/obcanska-poradna-jm/internetova-poradna/2/4818/.
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