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Úvod 

Tato publikace vznikla v rámci projektu “Komplexní přístup k rovným příležitostem 

ve společnosti Česká pošta, s. p.” (registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00053).

Realizací projektu, jehož výstupem je i publikace, kterou právě držíte v rukou,  

byl zahájen komplexní a systémový přístup k tématu rovných příležitostí žen a mužů 

a slaďování pracovního a rodinného života v podniku Česká pošta, s.p.  

S ohledem na počet zaměstnanců a zaměstnankyň se jedná o projekt významného 

společenského dopadu, a to v měřítku celé České republiky. 

Projekt zahrnoval několik na sebe navazujících aktivit. Prvním z nich byl genderový 

audit a následně program pro usnadnění návratu po rodičovské dovolené zpět  

do práce. Tento průvodce je jedním z výstupů tohoto projektu.

Autorka publikace: Bc. Petra Kubálková

Realizační tým projektu a publikace: Mgr. Lucie Carbolová a Mgr. Petr Dobrý
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Vítáme vás při otevření publikace, která je o vás, o rodičích. Věříme, že následující 

texty vás budou inspirovat nejen na vaší cestě být rodičem, ale také k další spolupráci 

s Českou poštou. Uvědomujeme si, že rodičovství je vycházkou na dlouhou trať,  

a chceme být vaším průvodcem nejen během rodičovské dovolené, ale také při 

návratu zpět do České pošty. 

Česká pošta je jedním z největších zaměstnavatelů v ČR, ovlivňuje tedy život mnoha 

rodin napříč všemi regiony, a to je velká zodpovědnost, kterou si uvědomujeme. 

Našich služeb využívá alespoň jednou měsíčně dvě třetiny obyvatel ČR a ta zbylá 

třetina jsou děti, které občas musí na poštu se svými rodiči. To, jaká pošta je a jak je 

vstřícná k rodičům, není tedy záležitostí pouze interní, ale i veřejnou. 

Víme, že někdy na vyřízení svého požadavku čekáte na pobočkách dlouhé minuty 

 a je to pro vás stres, ale také víme, že v mnoha obcích a malých městech je Pošta 

místem, kde kromě podání zásilky také získáte nové informace o dění v okolí nebo 

koupíte sešit pro děti do školy. To je podoba Pošty, o které se stále málo mluví. 

Důležité je také připomenout, že Česká pošta každoročně podporuje řadu projektů 

v regionech, od pomoci nemocným dětem a jejich rodičům přes podporu dění ve 

společnosti. Naše příspěvky tak pomáhají zlepšovat život kolem nás. Přehled, který 

můžete prostudovat v kapitole Adresář, je toho důkazem. Ale chceme jít dál v rámci 

naší odpovědnosti ke společnosti, ve které působíme. Rádi bychom rodičům z celé ČR 

nabídli možnost používat části této publikace a zároveň účastnit se našich vybraných 

e-learningů, určených primárně rodičům – zaměstnancům a zaměstnankyním  

České pošty. 

Takže, pokud se vám náhodou stalo, že se po návštěvě pošty cítíte ve stresu nebo se 

vám nedostává času, navštivte naše stránky www.ceskapostarodicum.cz

Vaše Česká pošta
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MOŽNÁ SE SHODNEME, ŽE V POSLEDNÍCH DVOU DEKÁDÁCH PROŠLA ČESKÁ REPUB-

LIKA ZÁSADNÍMI ZMĚNAMI, KTERÉ SE PROJEVILY JAK V PRACOVNÍM, TAK SOUKRO-

MÉM ŽIVOTĚ. NAŠE TEMPO ŽIVOTNÍHO STYLU SE ZRYCHLILO A POŽADAVKY NA TO, 

JAKÁ ČÁST NAŠICH ŽIVOTŮ BY IDEÁLNĚ MĚLA BÝT VĚNOVÁNA PRÁCI, SE ZVÝŠILY. 

PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ SE DÍKY NOVÉMU TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉMU A VZÁJEMNĚ 

PROPOJENÉMU SVĚTU OBJEVILY, NÁS PŘÍMO ZAVALUJÍ A MY PO NICH VŠICHNI  

S CHUTÍ SAHÁME. NAŠE SNY JSOU O ÚSPĚCHU, USPOKOJENÍ, KARIÉŘE, 

SEBENAPLNĚNÍ, ALE TAKÉ O KRÁSNÉ A FUNGUJÍCÍ RODINĚ. 

V RYTMU TEPAJÍCÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, PLÁNŮ A SNŮ SE OVŠEM ČAS OD ČASU  

STÁVÁ, ŽE SE ŽENY ZTRÁCÍ POD NÁROKY, KTERÉ NA NĚ OKOLÍ NAVALUJE,  

I POD ZODPOVĚDNOSTMI, KTERÉ PLYNOU Z RODIČOVSTVÍ. VLASTNĚ SE TO STÁVÁ 

NÁM VŠEM V OKAMŽIKU, KDY SE STANEME RODIČI – MATKAMI ČI OTCI – NA PLNÝ 

ÚVAZEK. PROČ TOMU TAK JE? PROČ RODIČOVSKÁ ROLE JE NATOLIK NÁROČNÁ, 

ŽE NEJSME SCHOPNI DOSTÁT NAŠIM ZÁVAZKŮM VŮČI SOBĚ SAMÝM? 

POJĎME SPOLU NAJÍT ODPOVĚĎ.

Česká pošta rodičům a dětem

Rodiče na trhu práce – Jak se 
vyznat v džungli paragrafů
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Rodiče na trhu práce – Jak se vyznat v džungli paragrafů

Postavení žen na trhu práce

Pozitivní změnou posledních let je pak ochota otců aktivně se zapojit do péče o děti. 

Ačkoliv často mluvíme v oblasti slaďování práce a rodiny více o ženách, protože ženy  

v 99 % častěji plní roli spojenou s péčí o děti, čím dál častěji se potřeba slaďování práce  

a rodiny týká i mužů. Tento trend ve společnosti je velmi vítaný, protože mezi rolemi  

by měla být rovnováha. Když podporujeme ženy, aby se vracely do práce dříve,  

je správné podporovat i muže, aby mohli převzít péči o děti a domácnost. Dochází tak  

k férovějšímu přerozdělení rolí a aktivit v domácnosti i na pracovišti.

Postavení žen na trhu práce stále, a to nejen v České republice, ale také v Evropě, určuje 

představa, že hlavním posláním žen je být matkou a tím na ženách zůstává hlavní 

zodpovědnost za péči o děti, blízké a domácnost a hlavním posláním mužů  

je být živitelem rodiny.

Na druhou stranu, možnosti, které se ženám (i mužům) otevírají pro vlastní seberealizaci 

a kariéru, jsou natolik lákavé, že každá žena je dříve nebo později postavena před otázku, 

jak skloubit obě role - práci a rodinu. Zároveň důležitou potřebou a požadavkem žen 

je být ekonomicky nezávislá a samostatná a tato potřeba je v současném světě zcela 

legitimní. Při plnění našich životních i osobních potřeb tak můžeme narazit na obtíže  

při slaďování zaměstnání a rodiny, což patří ke každodenní realitě většiny rodičů. 

České ženy, chtějí-li se stejně jako muži věnovat zaměstnání a kariéře, musí stále řešit 

primární zodpovědnost za rodinu a domácnost. Často se také setkáváme s postoji, že 

role pečovatelky a matky je stále prvotním posláním ženy a role živitele rodiny naopak 

posláním muže. Tyto společenské požadavky jakoby nereflektují vývoj společnosti za 

posledních sto let. Muži opatrně vstupují do prostředí péče o děti a aktivního rodičovství 

a mají požadavky a ochotu zapojit se, ale stále se s nimi nějak nepočítá. Ženy nesměle 

požadují nároky na kariéru a úspěch. Proti oběma rodičům pak stojí přetrvávající stereo-

typy ohledně ženské a mužské role, které přináší ženám znevýhodnění na trhu práce: 

zvýšené riziko nezaměstnanosti, ztížený přístup k prestižnějším pozicím a nižší mzdové 

ohodnocení, a mužům v oblasti rodiny: péče o děti po rozvodu, rodičovská dovolená, 

nároky na uživení domácnosti. Ruku v ruce s přetrvávajícími stereotypy pak jdou 

překážky technického rázu (chybějící školky), na který náš stát reaguje velmi těžkopádně 

a v některých oblastech tyto překážky dokonce sám upevňuje. Stát je tedy jedním  

z mocných aktérů, který moduluje podmínky zvládání a slaďování našich rolí. 

Nicméně nesmíme tradiční uspořádání společenských rolí vnímat pouze negativně. 

Vždy budou existovat dvě skupiny rodičů a to ti, kteří tradiční uspořádání vnímají jako 

pozitivní, a ti,  kteří toto uspořádání vnímají za překonané. Naším úkolem není soudit 

jeden nebo druhý přístup, ale donutit stát, aby nastavil taková pravidla, která dávají 

svobodu každému rodiči – ženě i muži, aby si mohl vybrat. A že možnost výběru již nyní 

existuje, dokazuje i to, že Česká pošta má nyní šest mužů na rodičovské dovolené.

Podívejme se na malé porovnání délek mateřské a rodičovské dovolené v Evropě  

a ČR, protože právě rodičovská je někdy považována za jeden z důvodů toho, proč je tak 

obtížné vrátit se po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Česká republika například 

v mezinárodním porovnání má výrazně nadstandardní délku rodičovské dovolené  

v kombinaci s nízkou podporou institucionální péče o malé děti – jesle a školky.  

ČR tedy posiluje model, v jehož rámci ženy na dlouhou dobu zcela přerušují pracovní 

dráhu a setrvávají doma v ekonomické závislosti na partnerech. Na rozdíl od Holandska, 

kde je péče o děti zkrácena na minimum – 3 měsíce, ale doplněna možností pracovat  

na řadu flexibilních úvazků a možností využívat zařízení péče o děti.
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Rodiče na trhu práce – Jak se vyznat v džungli paragrafů

Postavení žen na trhu práce

Tabulka 1: Přehled maximální délky rodičovské dovolené v EU Srovnatelně nízká je zaměstnanost žen s malými dětmi pouze v Maďarsku (36,4 %)  

a na Slovensku (37,9 %). Podle zkušeností neziskových organizací je trh práce ovlivněn 

třemi faktory. Prvním z nich je již zmiňovaná délka rodičovské dovolené, kdy se zaměst-

navatelům nechce brát zpět ženy po rodičovské, dále přetrvávající stereotypy  

a nedostatek zařízení péče o děti. 

Právě neochota a neschopnost původního zaměstnavatele vyjít vstříc našim potřebám 

v oblasti péče o děti, nejistota místa po návratu a jistá změna priorit v našich životních 

drahách, je častým problémem v ČR. Těmto úvahám nahrávají také statistiky. Co se týká 

návratu po ukončení rodičovské dovolené, průzkumy ukazují, že zpět k původnímu 

zaměstnavateli nastupuje přibližně polovina žena a tento podíl roste s dosaženým 

vzděláním. U žen se základním vzděláním činí okolo 40 %, kdežto u vysokoškolaček 

dosahuje až 80 %, což je zřejmě dáno menší nabídkou vysoce specializovaných 

zaměstnání. Mezi řadou jiných důvodů, proč nenastoupily k původnímu zaměstnavateli 

nebo u něj setrvaly méně než 3 měsíce, ženy jmenují také důvody naznačující diskrimi-

naci. 14 % žen uvádí, že jim zaměstnavatel dával zřetelně najevo nezájem o ně či jejich 

práci, 20 % dotazovaných označilo návrat z hlediska chování zaměstnavatele za prob-

lémový, až velmi problémový. Podle průzkumu společnosti Ipsos-Tambor se s diskrimi-

nací z důvodu rodičovství v zaměstnání či při jeho hledání setkává dokonce více než 

polovina matek. Přestože zákon zaměstnavatelům ukládá povinnost vyhovět žádostem 

zaměstnankyň/ců pečujících o dítě o zkrácení pracovní doby nebo její jinou úpravu, zdá 

se, že vstřícnost v této oblasti je zatím spíše nízká. Průzkumy potvrzují značnou pop-

távku po flexibilních pracovních režimech a zhruba pětina žen spatřuje v nedostupnosti 

flexibilního úvazku (zejména zkrácené pracovní doby) zdroj největších obtíží po návratu 

z rodičovské dovolené. Zkrácené úvazky se podílejí na celkové zaměstnanosti v min-

imální míře. (Průzkumy společností Ipsos- Tambor, Aperio, VÚPSV z let 2011 - 2013)

Matky malých dětí jsou přirozeně jednou ze skupin, která flexibilní pracovní dobu 

využívá a požaduje. 

Podle statistik neziskových organizací v ČR přibližně 80 % žen zůstává doma s dítětem 

až do 3 let věku (do 2 let věku dítěte tak činí 92 % a do jednoho roku 95 %). Necelá třetina 

žen doma setrvává i po uplynutí maximální délky rodičovské dovolené. 

V Čechách nemáme problém se zaměstnaností žen, ta je historicky vysoká (i díky 

budování socialismu, kdy byl tradičně vnímaný model rodiny zničen potřebou plné 

zaměstnanosti), naopak máme problém, že je nízký podíl ekonomicky aktivních žen  

s malými dětmi. Ten je dlouhodobě jeden z nejnižších a ve věku do 5 let věku dítěte 

vykonává placenou činnost pouze 35,1 %,  přitom evropský průměr činí 59,7 % (EU-27). 

Země Max. délka 
  rodičovské dovolené

Belgie, Irsko, Nizozemí, Malta 3 měsíce

Finsko 158 prac. dní

Řecko 3,5 měsíce

Velká Británie, Kypr 4 měsíce (13 týdnů)

Bulharsko, Lucembursko 6 měsíců

Itálie 10 měsíců

Švédsko 480 dní

Lotyšsko, Německo, Dánsko, Slovinsko 1 rok

Rumunsko, Rakousko 2 roky

Francie, Litva, Maďarsko, Estonsko, Polsko, Slovensko, Španělsko 3 roky

Česko 4 roky
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Rodiče na trhu práce – Jak se vyznat v džungli paragrafů

Kolik se rodí dětí? Poznámky

Abychom měli představu, nabízíme malé doplnění. V ČR se ročně narodí cca 100 tisíc 

dětí - v r. 2012 to bylo 108 576 (dle ČSU), resp. 107 156 (dle ÚZIS). Zároveň se zvyšuje 

průměrný věk rodiček a fenoménem je nárůst podílu svobodných rodiček (37 %)  

a klesá počet vdaných matek (55 %). 

Důležitým tématem v České republice tak začíná být postavení rodičů - samoživitelů, 

kteří vychovávají dítě sami. Jejich situace na trhu práce bývá nejproblematičtější a potý-

kají se s největšími problémy finančními i technického rázu - organizace rodiny a péče  

o děti. 

Pokud patříte do této skupiny rodičů, jste zaměstnanci České pošty a máte problémy se 

sladěním práce a rodiny, nečekejte, až vaše situace dospěje do bodu, kdy nebudete moci 

zabezpečit rodinu, ať finančně nebo časově, a kontaktujete personální oddělení České 

pošty nebo svého vedoucího zaměstnance, vždy je možné najít uspokojivé řešení pro 

obě strany.
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ODCHOD NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU A NÁVRAT ZPĚT DO 

ZAMĚSTNÁNÍ JE PROCES, KTERÝ JE ZALOŽEN NA DIALOGU OBOU STRAN, TEDY 

ZAMĚSTNANKYNĚ (PŘEVÁŽNĚ) A ZAMĚSTNAVATELE. CÍLEM TÉTO KOMUNIKACE JE, 

ABY SE OBĚ STRANY DOHODLY NA PROCESU ODCHODU A NAPLÁNOVALY PROCES 

NÁVRATU. KAŽDÁ ŽENA ODCHÁZEJÍCÍ NA MATEŘSKOU DOVOLENOU BY PO TOMTO 

PROCESU MĚLA CÍTIT, ŽE JSOU JÍ V PŘÍPADĚ JEJÍHO NÁVRATU DVEŘE OTEVŘENÉ 

A ŽE SE ZAMĚSTNAVATEL VYNASNAŽÍ, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, PŘIVÍTAT JI ZPĚT. 

ZÁROVEŇ BY ČESKÁ POŠTA JAKO ZAMĚSTNAVATEL VÍTALA, ABY RODIČE I BĚHEM 

RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ PŘISTUPOVALI KE SVÉMU TRVAJÍCÍMU PRACOVNÍMU 

POMĚRU ZODPOVĚDNĚ A POKUD RODIČ CÍTÍ, ŽE BY SE JIŽ MOHL VRÁTIT ZPĚT  

A ŽE SE JEHO POTŘEBY MĚNÍ, AKTIVNĚ NABÍDL SVÉ SLUŽBY. 

ABY ČESKÁ POŠTA JAKO ZAMĚSTNAVATEL POTVRDILA TENTO POSTOJ, ZAVÁDÍ 

METODICKÝ POKYN “TĚHOTENSTVÍ, MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ”, 

KTERÝ POPISUJE CELÝ TENTO PROCES.  NALEZNETE V NĚM VŠECHNY POTŘEBNÉ 

FORMULÁŘE TÝKAJÍCÍ SE ADMINISTRATIVY SPOJENÉ S ČESKOU POŠTOU JAKO 

VAŠÍM ZAMĚSTNAVATELEM. DOPORUČUJEME PROTO SI TENTO DOKUMENT 

NASTUDOVAT.

V NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLE, PŘES EXISTUJÍCÍ METODICKÝ POKYN, SHRNUJEME 

OBECNÉ POSTUPY A LEGISLATIVU TÝKAJÍCÍ SE NASTÁVAJÍCÍCH MATEK A OTCŮ.

Česká pošta rodičům a dětem

Rodiče a Česká pošta - odchody 
a návraty
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Rodiče a Česká pošta - odchody a návraty

Odchod na mateřskou dovolenou 

Mateřská dovolená v roce 2014 

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené 

je 28 týdnů. Narodí-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů. 

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. 

Nastane-li porod dříve, než určil lékař, a žena vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovo-

lené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů, tedy 

v plném rozsahu. O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog nebo 

gynekoložka podle stanoveného termínu porodu. 

Vyčerpá-li žena z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, například  

z důvodu pracovního vytížení, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze  

do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 31 týdnů).

Pokud se ženě narodilo již mrtvé dítě, náleží jí mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném 

případě nemůže končit, ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2014

Mateřská dovolená patří do systému zdravotního pojištění, tedy Ministerstva zdravot-

nictví, jde vlastně o dávku nemocenského pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 

se vypočítavá z denního vyměřovacího základu, který vám může sdělit personální 

oddělení. Výše této podpory můžete spočítat pomocí kalkulaček na internetu. Peněžitá 

pomoc v mateřství má své finanční hranice.

•	 Maximální	výše	PPM	je	31.740,-	Kč	/	měsíc	(30	dnů).

•	 Minimální	výše	PPM	je	7.600,-	Kč	/	měsíc.	Vyjde-li	PPM	nižší,	má	rodič	nárok	na	

doplatek do výše rodičovského příspěvku (RP), tedy do 7.600,- Kč.

Peněžitou pomoc v mateřství obdrží ty zaměstnankyně České pošty, které se před  

porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnily nemocen-

ského pojištění. Toto pojištění je všem zaměstnankyním hrazeno zaměstnavatelem. 

Pokud žena nesplňuje oněch 270 kalendářních dnů placení nemocenského pojištění,  

ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku  

6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na tuto dávku má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může žádat 

na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání 

PPM. Stejně tak se rodiče mohou od tohoto týdne o dávku střídat. To přispívá k tomu, 

aby se dávka čerpala od tohoto týdne z platu rodiče, který má vyšší denní vyměřovací 

základ. 

Nárok na PPM má i zaměstnankyně, které skončil pracovní poměr v době těhotenství 

(nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době) za 

podmínek, že pojištění trvalo alespoň 180 kalendářních dnů. Pokud však pojištění trvalo 

kratší dobu než 180 dnů, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů posled-

ní pojištění trvalo (např. místo šesti měsíců čtyři). Žena, které by měl vzniknout nárok na 

PPM z ochranné lhůty, musí na mateřskou dovolenou nastoupit nejpozději poslední den, 

kdy ochranná lhůta ještě trvá.

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)  

a vyplácí ji do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti na příslušnou OSSZ.

Pokud čekáte dítě v době čerpání rodičovského příspěvku, jakmile zahájíte mateřskou 

dovolenou, pozastavuje se vám rodičovský příspěvek. Nově vzniklou situaci musíte 

nahlásit na Úřad práce. 

Pokud vám zbývá dovolená, která nebyla vybrána před nástupem na mateřskou  

dovolenou, můžete si ji vybrat po skončení mateřské dovolené a pak teprve požádat  

o rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel je takové žádosti povinen vyhovět. 
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Pokud nedosahujete 2,4 násobku životního minima, i v roce 2014 můžete čerpat porodné. 

O porodné mohou žádat ty rodiny nebo ženy - samoživitelky, kterým se narodí dítě  

a současně jejich příjmy (za předcházející čtvrtletí) nepřesáhnou již zmiňovaný  

2,4 násobek životního minima. Životní minimu na dvoučlennou rodinu v roce 2014 

je 18.504,- Kč. Pokud se jedná o matku - samoživitelku, pak její čistý příjem nesmí 

přesáhnout 11.712,- Kč měsíčně. 

Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem  

i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovský, sirotčí, invalidní, starobní) a různé  

sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením 

dítěte / dětí), a to obou rodičů. Na porodné vzniká nárok jen u narození prvního dítěte. 

•	 při	narození	1	dítěte	je	porodné	ve	výši	13.000,-	Kč

•	 při	narození	2	a	více	dětí	současně	je	porodné	ve	výši	19.500,-	Kč

Žádost o porodné

Žádost o porodné se podobně jako některé ostatní sociální dávky vyřizuje na příslušném 

Úřadu práce (tedy na Úřadu práce v místě vašeho bydliště). Žádost se podává na přede-

psaném formuláři, který můžete stáhnout také z internetu. O porodné si žádáte až po 

narození vašeho dítěte a musíte doložit předpis výživného od otce dítěte. Na dávku 

nedosáhnou ty ženy, které žijí tzv. “na hromádce”.

Příslušné úřady

•	 Peněžitou	pomoc	v	mateřství	řeší	Okresní	správa	sociálního	zabezpečení

•	 Porodné	řeší	Úřad	práce

Po mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená. Dle § 196 Zákoníku práce musí 

zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte a poskytuje se 

v rozsahu, v jakém si matka (otec) požádá. Jak už sám název napovídá, tato dovolená je 

pro oba rodiče, a to v zásadě bez rozdílu. Na rodičovskou dovolenou mají nárok i lidé, 

kteří si neplatili nemocenské pojištění, protože rodičovský příspěvek je sociální dávka. 

Rodičovská dovolená se vztahuje vždy na nejmladší dítě v rodině, bez ohledu na to, kolik 

má dítě sourozenců a jak staří jsou. Peníze z ní náleží matce či otci dítěte po skončení 

výplaty peněžité pomoci v mateřství (viz následující podkapitola). 

V současné době můžete žádat o tzv. třírychlostní dovolenou, tedy na 2, 3 nebo  

4 roky. Toto si důkladně promyslete a o svém záměru diskutujte se svým vedoucím 

zaměstnancem/zaměstnankyní. 

Například o rodičovskou dovolenou v rozsahu kratším, než do tří let věku dítěte,  

můžete požádat i opakovaně, dokud dítě nedosáhne věku tří let. Pokud však požádáte  

o rodičovskou dovolenou (od samého počátku) tzv. v plném rozsahu, tedy do tří let věku 

dítěte, a pak byste chtěli nastoupit zpět na Českou poštu dříve, například v době, kdy 

dítě dosáhne věku dvou let, je nezbytné, abyste se na této změně v čerpání rodičovské 

dovolené s Českou poštou dohodla. Nemůžete tedy jednostranně rozhodovat o zkrácení 

rodičovské dovolené, o kterou požádáte a kterou již čerpáte. Pokud se rozhodnete 

čerpat pouze dvouletou rodičovskou dovolenou, tak ji můžete kdykoliv prodloužit. 

Můžete se také rozhodnout čerpat 4 roky a být tedy doma s dítětem do 4 let věku,  

zde ovšem musí s postupem souhlasit Česká pošta. 

Jak tedy vidíte, Česká pošta by měla být vaším partnerem při rozhodování o délce 

rodičovské dovolené, a to i z toho důvodu, že pokud čerpáte standardní 3 roky, budete 

pryč ze zaměstnání po dobu 184 týdnů (včetně mateřské dovolené).

Rodičovský příspěvek v roce 2014

Rodičovský příspěvek (RP) je sociální dávkou, kterou mohou žádat oba rodiče (vyplácen 

je pouze jednomu z nich), kteří po celý kalendářní měsíc osobně pečují o nejmladší dítě 

v rodině. 

Rodiče a Česká pošta - odchody a návraty
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Celkem vzniká nárok na 220.000,-  Kč. Jak dlouho a v jakých částkách (nikoliv  

výších) budete tyto peníze pobírat, si určujete sami. Pobírání rodičovského příspěvku  

a čerpání rodičovské dovolené se nemusí shodovat. Rychlost čerpání je na vás. Nicméně 

rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a nesmí překročit 

11.500,- Kč měsíčně. Kdo pobírá vyšší rodičovský příspěvek, ten jej dříve vyčerpá. 

Protože existuje možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku, tak v praxi 

dochází k situaci, že někteří rodiče pobírají rodičovský příspěvek kratší dobu, než je 

jejich rodičovská dovolená. 

Na výši rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení) dovolené žádný vliv. 

O rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem mateřské dovo-

lené, a žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který 

podle bydliště spadáte.

Pozitivní je, že při čerpání rodičovské dovolené můžete mít neomezený přivýdělek. To 

nahrává možnosti vyjednat si zaměstnání u České pošty na dohody konané mimo pra-

covní poměr (DPP nebo DPČ) a spolupracovat po celou dobu rodičovské dovolené. Tato 

situace umožní snazší návrat zpět do zaměstnání. Během pobírání rodičovské dovolené 

můžete také podnikat nebo pracovat u svého či jiného zaměstnavatele, a to bez omezení 

(jak finančního, tak časového). Jedinou podmínkou je zajistit celodenní péči o dítě zleti-

lou osobou. Je možné využít předškolní zařízení. Dvouleté a starší děti už mohou chodit 

do takových zařízení neomezeně. O příspěvek rodiče těchto dětí tedy nepřijdou, i kdyby 

je posílali do školky denně.

U dětí mladších dvou let připadá v úvahu v tuto chvíli pouze soukromá péče, a to z toho 

důvodu, že zatím nebyl schválen zákon o dětských skupinách a zároveň vešel v platnost 

zákon, který zrušil jesle jako zdravotnická zařízení, takže jejich existence od roku 2014 je 

v rukou zřizovatelů, tedy měst a obcí, nebo soukromých podnikatelských subjektů.  

Druhou pozitivní věcí je, že pokud čerpáte dvouletou rodičovskou dovolenou 

(rodičovský příspěvek vyčerpáte za dva roky) a rozhodnete se ale doma ještě zůstat, 

stále nemusíte platit zdravotní ani sociální pojištění, platí ho stát. 

Příslušné úřady

•	 Rodičovský	příspěvek	řeší	Úřad	práce

Nastoupíte-li po skončení mateřské dovolené zpět do práce, zařadí vás Česká pošta na 

vaši původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo 

pracoviště bylo zrušeno, zařadí vás Česká pošta podle pracovní smlouvy (viz ust. § 47 

Zákoníku práce). 

Zde je důležité vědět, co je původní práce a pracoviště. To zjistíte ve své pracovní 

smlouvě. Po skončení mateřské dovolené máte tedy právo na zařazení na původní 

práci a pracoviště. Proto nepodléhejte úpravě smlouvy, která by vás v tomto okamžiku 

poškodila. 

Po vašem návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené už má Česká pošta pouze  

povinnost zařadit rodiče na práci odpovídající jeho pracovní smlouvě. Nemusí to proto 

být totožná pracovní pozice a pobočka či okrsek. 

Zaměstnavatel vás může přesunout i na jiné místo, ale vždy v rámci vaší platné pracovní 

smlouvy. Když se vracíte zpět na pozici pracovnice přepážky, která má podle pracovní  

smlouvy místo výkonu práce např. obvod Chomutov, může vám zaměstnavatel 

nabídnout nabídnout práci přepážkové pracovnice na jakékoliv poště v rámci  

daného obvodu. 
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ČESKÁ LEGISLATIVA CHÁPE, ŽE RODIČE MALÝCH DĚTÍ POTŘEBUJÍ UPRAVIT SVOJI 

PRACOVNÍ DOBU TAK, ABY DOSTÁLI SVÉ RODIČOVSKÉ ROLE, PROTO DEFINUJE 

NĚKOLIK TYPŮ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE A TAKÉ DEFINUJE, CO JE DISKRIMINACE 

A JAKÉ CHOVÁNÍ JE ZAPOVĚZENO. MOŽNOSTEM SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKRO-

MÉHO ŽIVOTA SE VĚNUJE ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKLADNÍM PRAVIDLEM PRO POUŽITÍ 

TÉTO NORMY JE, ŽE CO NENÍ ZAKÁZÁNO, JE DOVOLENO. JE TEDY ZCELA NA JED-

NOTLIVÝCH ZAMĚSTNAVATELÍCH, JAKÉ MOŽNOSTI NEBO KOMBINACE MOŽNOSTÍ 

POVOLÍ UPLATŇOVAT V RÁMCI PROVOZU JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ.

ZAMĚSTNAVATELÉ, KTEŘÍ SE ROZHODLI BÝT TZV. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÍ 

(ZVAŽUJÍ SVÉ CHOVÁNÍ NEJEN K ZÁKAZNÍKŮM A KLIENTŮM, ALE TAKÉ K VLAST-

NÍM ZAMĚSTNANCŮM), SI UVĚDOMUJÍ, ŽE RODIČE, A NEJEN ONI, KTEŘÍ SLAĎUJÍ 

OBA SVÉ SVĚTY, OSOBNÍ I PRACOVNÍ, JSOU ZAMĚSTNANCI A ZAMĚSTNANKYNĚMI 

LOAJÁLNĚJŠÍMI, MOTIVOVANĚJŠÍMI A VÝKONNĚJŠÍMI. NĚKTEŘÍ Z TĚCHTO 

ZAMĚSTNAVATELŮ TAK ZCELA MĚNÍ PŘÍSTUP KE STRUKTUŘE ŘÍZENÍ FIRMY 

 A UVOLŇUJÍ PRAVIDLA. VĚŘÍ, ŽE JEJICH LIDÉ JSOU DOSPĚLÍ A ZODPOVĚDNÍ,  

KTEŘÍ SI VÁŽÍ MOŽNOSTI PRACOVAT, A PROTO JIM MŮŽE BÝT PŘIZNÁNA POTŘEBNÁ 

FLEXIBILITA. FLEXIBILITA JE TOTIŽ ÚZCE SPOJENÁ S OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ  

A PŘIJETÍM PRAVIDEL.

JEŠTĚ JEDNA VĚC VE VZTAHU K FLEXIBILNÍM FORMÁM PRÁCE BY MĚLA ZAZNÍT.  

VŠECHNY NÁSTROJE NA SLADĚNÍ PRÁCE A OSOBNÍHO (RODINNÉHO) ŽIVOTA BY 

MĚLY BÝT DOSTUPNÉ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM A ZAMĚSTNANKYNÍM, A TO BEZ 

OHLEDU NA TO, ZDA PEČUJÍ O DĚTI. VZHLEDEM KE STÁRNUTÍ ČESKÉ POPULACE 

TOTIŽ ČASTO S POŽADAVKY PŘICHÁZÍ I LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ POTŘEBU PEČOVAT  

O RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY NEBO RODIČE.

Česká pošta rodičům a dětem
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Zákoník práce definuje, že rodič má právo se vrátit do tří let věku dítěte na tu  

samou práci a pracoviště, což zaměstnavatelé obecně často obcházejí tím, že využijí 

nepřesných formulací v pracovních smlouvách a rodiče nutí k návratu na jiné pracovní 

místo nebo jinou pozici. Je proto důležité sledovat, jak je pracovní smlouva formulována. 

Z praxe známe příklady, kdy nepřesné uvedení místa výkonu práce, např. kraj, celé 

město, způsobí, že nabídka volné pozice je ve zcela jiném městě v rámci kraje nebo místě 

v rámci města. Pokud toto místo rodiči nevyhovuje, je překážka k nástupu zpět do práce 

po rodičovské dovolené na straně zaměstnance či zaměstnankyně. 

Častým nešvarem zaměstnavatelů je využití situace s nedostatkem míst v předškolních 

zařízeních. Rodič, kterému se dítě narodilo v první polovině roku, je často znevýhodněn, 

žádné předškolní zařízení nevezme dítě před koncem školního roku. Rodič pak volí mezi 

svými možnostmi rozdělit péči o dítě mezi členy rodiny a zajistit jeho hlídání až do září. 

Pokud podobná situace nastane, jde o překážku na straně zaměstnance. Rodič je tak 

nucen podat výpověď sám bez nároku na odstupné. V této situaci je doporučením nas-

toupit do práce alespoň na čtrnáct dní, aby případná podpora v nezaměstnanosti byla 

vypočítávána ze mzdy a nikoliv z příspěvku rodičovské dovolené. Nebo požádat  

o uvedení nemožnosti sladění práce s rodinnými povinnostmi jako důvodu ukončení 

pracovního poměru, některé Úřady práce totiž k tomuto důvodu přihlížejí a berou jej 

jako důvod na straně zaměstnavatele – tedy nemožnost najít vyhovující pracovní úvazek.

Dalším postupem je zánik pracovního místa z organizačních důvodů, zde se jedná 

o překážku na straně zaměstnavatele a zde náleží zaměstnanci či zaměstnankyni 

odstupné. Často se ovšem stává, že organizační důvody nenastaly, ale na původním 

místě pracuje zástup na dobu neurčitou, pak je zde zcela logické, že zaměstnavatel dá 

přednost onomu zástupu, se kterým v současné chvíli spolupracuje. Předejít podobné 

situaci lze tím, že se zaměstnavatelem komunikujete i během rodičovské dovolené.  

Pokud i přesto nastane výše popsaná situace a vy se chcete domáhat svých práv, je 

nutné vyhledat odbornou právní pomoc, která poradí, jak postupovat.

Ještě jedno úskalí čeká rodiče, vracejícího se do zaměstnání. Často se stává, že rodiči je 

nabídnuta práce s nižší kvalifikací. Rodič je tak postaven před situaci, zda vzít jisté místo, 

anebo vyjednávat o původním místě na stejné úrovni, a často tak riskovat ztrátu místa 

úplně. Zde je ovšem legislativa na straně zaměstnance či zaměstnankyně a vyplatí se 

usilovat o svou původní pozici.

Na uvedených příkladech vidíme, že návrat k zaměstnavateli je proces náročný a není 

tedy divu, že řada žen zvažuje, zda se zpět do zaměstnání bude vracet a za jakých pod-

mínek. V následujícím textu uvádíme výčet možností flexibilních forem práce v české 

legislativě, ne všechny možnosti jsou ovšem vhodné pro provoz České pošty, a tak je 

prosím berte jako orientační informaci.

Flexibilní formy práce 

Flexibilní formy zaměstnání jako alternativa k trvalému pracovnímu poměru na plný 

úvazek se začaly rozvíjet v posledních desetiletích minulého století v reakci na přílišnou 

strnulost a regulaci na evropských trzích práce. Poptávka po nich byla posilována zej-

ména zájmy zaměstnavatelů, kteří požadovali flexibilnější možnosti pro přizpůsobování 

počtu svých zaměstnanců aktuální ekonomické situaci na domácím i světovém trhu. 

Význam flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby se zvýšil i vlivem 

politiky zaměstnanosti Evropské Unie, která ve svých strategických dokumentech 

začala vyzývat členské státy k větší deregulaci a uvolňování způsobu práce. K posílení 

uvedeného trendu došlo i díky prosazování tzv. principu flexicurity, který zdůrazňuje 

nejenom roli flexibility pracovní síly a podmínek na trhu práce, ale také význam sociální 

ochrany a jistoty pro flexibilní pracovníky a pracovnice, a to zejména v evropském 

historickém kontextu (již tradičně velká ochrana zaměstnání díky rozvinutým systémům 

sociálního pojištění).

Flexibilní formy umožňují jednak zaměstnavateli lépe přizpůsobovat práci zaměstnanců/

zaměstnankyň jeho výrobním potřebám, resp. zakázkám a jednak zaměstnanci/

zaměstnankyni lépe sladit svůj pracovní a rodinný život. Flexibilní formy zaměstnávání 

představují široké spektrum typů a forem zaměstnání, přičemž u každé možnosti lze  

v souvislosti s jejich využitím nalézt jak výhody, tak i nevýhody. Mezi nejčastěji 

využívané flexibilní formy lze zahrnout následující:
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Flexibilní formy pracovní doby

•	 Pružná	(klouzavá)	pracovní	doba – zaměstnanci/zaměstnankyně si mohou 

  přizpůsobit začátek a konec pracovní doby podle svých potřeb, přičemž současně  

 jsou přítomni v určitou, pevně stanovenou dobu pracovního dne na pracovišti.

•	 Různé	rozvržení	pracovní	doby - zaměstnanci/zaměstnankyně začínají a končí práci  

 v různou dobu, která je však pevně určena. Lze ji snadno využít tam, kde jednotlivé 

 části podniku mohou fungovat nezávisle na sobě. Její využití ve větším měřítku je 

 však velmi omezené. 

•	 „Stlačený“	či	jinak	upravený	pracovní	týden – pracovní úvazek může být odpracován 

 za méně dní, při vyšším denním počtu odpracovaných hodin, nebo naopak 

 prodloužen na více dní, při nižším denním počtu odpracovaných hodin. 

•	 Konto	pracovní	doby - zaměstnanec/zaměstnankyně nemá pevnou pracovní dobu, 

 denní počet odpracovaných hodin může být různý, stanoven je počet odpraco- 

 vaných hodin za dané období. 

Flexibilní formy zaměstnání

•	 Částečné	úvazky - pracovní poměr na kratší dobu, než představuje pracovní doba  

 u zaměstnání na celý/plný úvazek. Výhodou zaměstnání na částečný úvazek je 

 možnost pokračovat v zaměstnání i v případě nemožnosti pracovat na plný úvazek 

 (rodinné důvody, odchod do důchodu), ale také možnost harmonizovat pracovní  

 a rodinné povinnosti. Nevýhodou jsou a) nižší úroveň mzdy, nižší růst mezd v této 

 zaměstnanecké formě a b) častější změna zaměstnání u pracovníků/pracovnic 

 s částečným úvazkem. Zároveň je pracovní poměr častěji uzavírán na dobu určitou.

•	 Zaměstnání	na	dobu	určitou – sjednání výkonu práce po danou dobu, zaměstnání  

 končím uplynutím sjednané doby. Výhodu představuje vyšší flexibilita, zejména  

 pro zaměstnavatele, ale nevýhodou je nižší stupeň sociální ochrany zaměstnance/ 

 zaměstnankyně. 

•	 Dočasné	zaměstnávání	prostřednictvím	zprostředkovatelských	agentur  

 - zprostředkovatelská agentura za úhradu poskytuje (zapůjčuje) pracovníka/ 

 pracovnici zaměstnavateli. Pracovník/pracovnice je v pracovním vztahu k agentuře 

 zprostředkovávající dočasné zaměstnání u firmy, pro kterou pracovník/pracovnice 

 pracuje. 

• Práce z domova – umožnění výkonu práce mimo pracoviště/kancelář. Zaměstnanec/ 

 zaměstnankyně vykonává práci např. v dané dny, v rozsahu určitého počtu hodin 

 mimo své pracoviště. 

•	 Sdílené	pracovní	místo - jedno pracovní místo je zastáváno současně více  

 zaměstnanci/zaměstnankyněmi po zkrácenou pracovní dobu, kteří si mezi sebe 

 rozdělí výkon pracovní náplně a pracovní doby. V případě krátkodobé, dočasné 

 nemožnosti pracovního výkonu zaměstnance/zaměstnankyně na sdíleném 

 pracovním místě, z důvodů pracovních překážek na jeho straně, jsou povinni 

 střídající se zaměstnanci/zaměstnankyně vzájemně se zastoupit (pokud tomu 

 nebrání vážné důvody).

Je potřeba ještě dodat, že nárok na úpravu pracovní doby mají následující skupiny:  

a) rodiče, pečující o dítě do 15 let, 

b) zaměstnanec/zaměstnankyně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

     ve stupni II – IV definovaných závislostí na pomoci cizí osoby,  

c) těhotná žena.
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Jaké možnosti flexibilních forem práce (FFP) nabízí Česká pošta

Otázka flexibilních forem práce a jejich přiznání je vždy na rozhodnutí vedoucího 

zaměstnance, který má zodpovědnost za zajištění provozu svěřeného útvaru České 

pošty. Ačkoliv existuje legislativní nárok na úpravu pracovní doby pro rodiče  pečujícího 

o potomka do 15 let věku dítěte, zaměstnavatel vyhovuje podle svých provozních 

možností. Rozhodnutí nadřízeného pak stojí na několika kritériích 

a) provozní podmínky, 

b) pracovní pozice, 

c) výkon zaměstnance či zaměstnankyně a jeho/její kompetence, 

d) osobní potřeby a přístup zaměstnance či zaměstnankyně. Uvažovat v těchto rozmě-

rech je velmi důležité, protože ne pro všechny pozice a ne pro všechny osoby jsou 

vhodné všechny flexibilní formy práce. 

Postup rozhodování o přidělení FFP

Při slaďování pracovního a rodinného života hrají flexibilní pracovní úvazky důležitou 

roli. V podstatě jde o přizpůsobení pracovní doby tak, aby vyhovovala zaměstnankyním  

i zaměstnavateli. Existují různé metody flexibilních forem práce a pracovních režimů, 

přičemž jejich využití v praxi závisí na druhu vykonávané práce a provozních pod-

mínkách konkrétního útvaru České pošty.

Nabídka a dostupnost flexibilních forem práce je pro zaměstnance a zaměstnankyně 

jedním z možných kritérií při volbě zaměstnavatele. Pracovní život a možnost jeho 

sladění se soukromým životem nejen zvyšuje osobní spokojenost, ale také zvyšuje 

loajalitu, motivovanost a výkonnost zaměstnanců a zaměstnankyň . Přesvědčení, že 

zaměstnavatel vychází svým zaměstnaným vstříc a respektuje jejich potřeby i mimo 

zaměstnání, vytváří reciproční pocit odpovědnosti a spolupráce. 

Cílovými skupinami, vůči kterým lze nabídku flexibilních forem práce (dále FFP) komu-

nikovat jako výhodu, jsou všechny zaměstnanci i zaměstnankyně. Výhody při využití 

flexibilní formy pracovních úvazků nepochybně existují pro obě strany.

Možnost přidělení flexibilní formy práce jsou benefitem, kterým zaměstnavatelé dávají 

najevo respekt k potřebám sladit pracovní život se soukromým všech zaměstnanců  

a zaměstnankyň.
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Abychom měli porovnání, rozhodli jsme se do této publikace vložit i malé příklady  

ze zahraničí a České republiky, nazýváme je zde příklady dobré praxe. Všechny uvedené 

příklady mají společné některé rysy. Společnosti níže zmíněné se rozhodly, že přiznají 

vysokou míru flexibility v oblasti zaměstnávání. Mezi společné rysy patří:

•	 Sídlí	v	zemích,	kde	je	odmítnutí	diskriminace	na	trhu	práce	na	poměrně	vysoké 

 úrovni a v těchto zemích je běžné, že stížnosti na diskriminaci končí u soudů, 

 a to nejen u národních, ale také mezinárodních. Lidé v těchto zemích jsou zvyklí 

 svá občanská práva bránit. Tím se stávají váženým partnerem při vyjednávání.  

 Za zaměstnance/zaměstnankyně často vyjednávají i odbory, které jsou ovšem  

 konstruktivním partnerem vedení společností a jejich cílem je snaha o vyjednání  

 smíru při řešení stížností.

•	 Uvedené	společnosti	se	rozhodly,	že	investují	část	svých	zisků	do	vzdělávání	 

 a pod pory rodičů při návratu tak, aby rodiče byli připraveni a motivováni  

 k dřívějšímu návratu.

•	 Co	se	týká	velikosti,	nedá	se	říct,	že	by	větší	společnosti	neměly	takové	možnosti 

 jako menší společnosti. Cesty k flexibilním formám práce umí nalézt všechny, jde  

 o rozhodnutí na úrovni vedení, že taková možnost bude zavedena.

•	 Všechny	společnosti	věří,	že	investice	do	zaměstnanců	a	zaměstnankyň	formou 

 benefitů, vzdělávání, flexibility zvýší jejich výkonnost, loajalitu a zlepší postavení  

 na trhu.

Deutsche Post DHL

Německá Deutsche Post, jako jeden z největších zaměstnavatelů Německa, podporuje 

rovné příležitosti všech zaměstnanců a zaměstnankyň. Programy, které připravuje, jsou 

komplexní a v nabídce pro všechny zaměstnané, a to nejen pro rodiče, ženy, ale i lidi s 

postižením. Oblasti, kterým se věnuje, jsou:

•	 Odmítnutí	diskriminace.	V	rámci	této	strategie	provozuje	anonymní	linku	 

 pro zaměstnané a analyzuje data týkající se podezření z diskriminačního jednání.

•	 Trénink	pro	manažery/manažerky	i	zaměstnance/zaměstnankyně	v	oblasti	diverzity 

 s řadou vzdělávacích aktivit napříč celou společností a celým Německem.

•	 Podporuje	postup	žen	do	vedoucích	pozic	-	v	managementu	společnosti	bylo	v	roce 

 2013 19,6 % žen, v tomtéž roce zaměstnávala 35,8 % žen. 

•	 Podporuje	různé	formy	flexibilních	úvazků.	Na	částečný	úvazek	pracovalo	v	roce 

 2013 63 % zaměstnaných, zároveň podporuje sdílená pracovní místa, na kterých 

 pracuje 36,8 % zaměstnaných.

•	 	Německá	pošta	má	speciální	program	pro	rodiče	vracející	se	z	rodičovské	dovolené,	 

 aby zůstaly v kontaktu a snáze se integrovaly po návratu z rodičovské dovolené.

•	 V	roce	2013	Deutsche	Post	zaměstnávala	8,7	%	OZP	(tj.	14	170	osob).

•	 Podporuje	zaměstnávání	absolventů,	a	to	obzvlášť	v	regionech	s	vysokou	 

 nezaměstnaností a nízkou úrovní vzdělání.

Österreichische Post AG

Rakouská Post AG má stejně jako německá pošta program na podporu rovných 

příležitostí žen a mužů a odmítá diskriminaci. Rakousko je již tradičně hodně zaměřeno 

na slaďování práce a rodiny. Za účelem sledování této oblasti zřídila již v roce 1997 

oddělení, které se oblasti věnuje. Hlavní náplní Iniciativy, jak svůj program nazývá,  

je opět:

•	 Odmítnutí	diskriminace	v	dokumentech.
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•	 Podpora	slaďování	práce	a	rodiny	např.	formou	flexibilních	forem	práce.

•	 Talentové	programy	pro	ženy.

•	 Podpora	návratu	zpět	do	zaměstnání.

Gebrüder Weiss

Česká pobočka Gebrüder Weiss, kromě odmítnutí diskriminace v základních doku-

mentech, zrealizovala v roce 2013 první běh Rodičovské akademie a začala nabízet 

flexibilní formy práce, a to jako pilot v rámci celé sítě. 

•	 Rodičovská	akademie	obsahuje	témata	jako	pracovní	výkon,	hodnocení,	efektivita 

  práce a další požadavky, které potřebuje společnost pro to, aby návrat žen byl 

  úspěšný. Výsledkem je pak komplexní přístup k adaptaci žen po rodičovské dovole- 

 né. Během Akademie bylo nabídnuto rodičům hlídání dětí. Společnost měla v roce 

 2013 20 % zaměstnanců (žen) na rodičovské dovolené, většina z nich se do 

 Akademie zapojila.

•	 Rodičům	vracejícím	se	zpět	po	rodičovské	dovolené	nabízí	flexibilní	formy	práce:		

 částečný pracovní úvazek, homeworking (práce z domova), práce na DPP a DPČ 

 před skončením rodičovské dovolené.

České bankovní domy

Dvě z největších bank na trhu v ČR se rovným příležitostem začaly intenzivně věnovat  

v roce 2008. Oba bankovní domy zaměstnávají převážně ženy (70 %), a proto jsou jejich 

opatření zaměřena převážně na slaďování práce a rodiny a podporu návratu rodičů  

zpět do zaměstnání. Hlavním argumentem, který oba bankovní domy přesvědčil se 

tématu věnovat, byla nízká návratnost rodičů po rodičovské dovolené. Ačkoliv podle 

vlastních slov mají průběžně cca 10 % zaměstnaných v tzv. mimoevidenčním stavu, zpět  

do zaměstnání se vracelo pouze okolo 20 % z nich. S nízkou návratností pak byly spojeny 

vysoké výdaje na uvolňování a nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Opatření, 

která zavedli nebo zavádí:

•	 Zkrácené	pracovní	úvazky	od	0,5	do	0,8	úvazku.

•	 Flexibilní	formy	práce:	job	sharing	(sdílení	pracovního	místa)	a	posunutí	pracovní	 

 doby na přepážkách, práci  

 z domova a posuny pracovní doby v administrativě a na obchodních pozicích.

•	 Zvažují	zavedení	možnosti	úprav	pracovní	doby	na	pozicích	call	center	a	hledají	 

 cestu přes možná technická řešení sdílení pracovního prostoru.

•	 Poskytují	příspěvek	na	péči	o	děti,	který	je	součástí	benefitů.	Příspěvek	nahrazuje 

 nástroj firemních školek, protože banky nemají prostředky na poskytnutí této  

 možnosti ve všech regionech.

RWE

Společnost RWE se k podpoře rovných příležitostí žen a mužů rozhodla v roce 2011.  

Od té doby zavedla několik opatření, které mají pomoci ženám do vedení společnosti, 

ale i k návratu zpět po rodičovské dovolené. 

•	 RWE	zavedla	flexibilní	formy	práce:	sdílení	pracovního	místa,	zhuštěná	pracovní	 

 doba, zhuštěný pracovní týden, zkrácený úvazek, homeworking  (práce z domova)   

 DPP a DPČ s postupným navyšováním úvazku. V současné době je na sdílených  

 pracovních místech 1 % zaměstnaných na částečný úvazek.
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SHODNEME SE ASI NA TOM, ŽE RODIČEM SE ČLOVĚK (ANI ŽENA, ANI MUŽ) NERODÍ, 

RODIČEM SE UČÍME BÝT SPOLU S NAŠIMI DĚTMI. NA TO, CO VŠECHNO SE ZMĚNÍ,  

A TO NEJEN V ŽENSKÉ MYSLI A TĚLE, ALE V CELÝCH RODINÁCH, NÁS VLASTNĚ NIKDO 

NEMŮŽE ŘÁDNĚ PŘIPRAVIT. TUTO ZKUŠENOST SI MUSÍME ZAŽÍT SAMI A BUDIŽ NÁM 

ZADOSTIUČINĚNÍM, ŽE VYROVNÁVÁNÍ SE S TOUTO ROLÍ ČEKÁ KAŽDÉHO A KAŽDOU 

Z NÁS, CO SE ROZHODLI BÝT RODIČI. 

NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA SE I PŘES PŘEDCHOZÍ TVRZENÍ SNAŽÍ NABÍDNOUT 

MNOŽSTVÍ INFORMACÍ, KTERÉ NÁM ZVLÁDÁNÍ RODIČOVSKÉ ROLE MOHOU  

USNADNIT. 

Česká pošta rodičům a dětem

Zvládání rodičovské role s lehkostí
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Příprava na porod

Pojďme se chvíli věnovat tomu, co se všechno změní v nás, ženách, s těhotenstvím. Už 

jsme si zvykly na to, že s těhotenstvím nás čekají určitá omezení. Pokud jste prvorodičky, 

tak už jste si v tuto chvíli zvykly na to, že jste opravdu v jiném stavu. Možná jste se také 

setkaly s tím, že ačkoliv jste měly představu, jak těhotenství probíhá, tak vás spousta věcí 

překvapila. Mluvíme zde o ranních nevolnostech, prvních pohybech, změnách  

v jednotlivých trimestrech a podobně. Možná, že už jste i ve fázi, že jste více unavené, 

mění se vám priority a dodržovat aktivní režim je čím dál náročnější. Spousta žen pak  

v posledních měsících komentuje svůj stav, jako něco, na co vlastně nebyly připravené, 

často pak slýcháme větu “Proč mi nikdo neřekl, že budu tak unavená?”. A pokud jste už 

těhotenstvím prošly, pak potvrdíte, že každé z nich probíhalo jinak. Pro popis těhotenství 

neexistuje žádný univerzální pocit nebo šablona. Každá žena je jiná a každé těhotenství 

prožíváme jinak a s námi i naši partneři, partnerky a rodina.

Obecně, pokud budete rodit poprvé, je dobré se na těhotenství a porod připravit  

a vše naplánovat. V současné době se nabízejí možnosti výběru služeb, místa porodu 

i zařízení, kde budete rodit. Řadu služeb také můžete odmítnout. Jak porod může 

probíhat, se můžete dozvědět z řady informačních zdrojů, existují kurzy přípravy na 

porod a také porodní asistentky (duly), které se mohou stát vašimi průvodkyněmi. 

Stejně tak je dobré vědět, že nemusíte absolvovat všechny zdravotní úkony a vyšetření, 

které vám předepíše nebo doporučí ošetřující lékař či lékařka. I o této oblasti najdete in-

formace v kurzech, na internetu, od lékařského personálu nebo u porodních asistentek.

Kurzy předporodní přípravy

Pokud se chcete připravit na svůj porod, je možné se zúčastnit řady kurzů, které nabízejí 

neziskové organizace napříč republikou. Začít s předporodní přípravou je doporučováno 

zhruba ve II. trimestru těhotenství. Předporodní příprava není žádný luxus a je důležité 

věnovat pozornost i nastávajícím tatínkům. Má-li splnit vše, co se od ní požaduje, 

neměl by se její obsah a rozsah redukovat. Kvalitní kurz se skládá zhruba z 5-10  setkání 

minimálně po dvou hodinách, některé organizace pořádají víkendové kurzy. 

Kurzy by se měly skládat ze dvou částí: teoretické, kde přednáší gynekolog/gynekoložka, 

porodní asistentka a obsahem je psychická příprava na porod, a praktické, kde jste 

připravovány na fyziologický porod, a to včetně části, jak správně zacházet s novorozen-

cem, jak ho pochovat, vykoupat, přebalit a další činnosti jako kojení - jak začít a jak se 

nestresovat, pokud ihned nemohu začít kojit nebo když se dítě nebude chtít přisát.

Orientačně by tedy měl kurz obsahovat následující bloky:

•	 psychologická	příprava	těhotných,	termín	porodu,	tělesné	a	psychické	změny

 v těhotenství, výživa, oblékání, životospráva v těhotenství (včetně požívání alkoholu,

  kouření, sportování, sexuálního života atd.)

•	 vnímání	bolesti,	možnosti	jejího	ovlivnění	-	nácvik,	posílení	sebedůvěry

•	 předporodní	období,	kdy	jet	do	porodnice,	příjem	v	porodnici,	první	doba	porodní

 včetně nácviku dýchání apod.

•	 druhá	doba	porodní	včetně	nácviku	polohy	a	zadržení	dechu,	operativní	porod,	třetí	

 doba porodní, doba poporodní, úloha otce nebo jiné doprovázející osoby u porodu 

•	 porodní	polohy,	pomůcky	na	ulehčení	bolesti

•	 šestinedělí	z	hlediska	matky,	tělesné	a	psychické	změny	v	šestinedělí,	kojení,	

 šestinedělí po císařském řezu, hygiena a životospráva v šestinedělí, sexuální život  

 po porodu

•	 šestinedělí	z	hlediska	novorozence,	péče	o	matku	a	dítě,	vývoj	vazby	matka	-	dítě,

  hygiena dítěte a jeho ranný vývoj

Ještě jedna věc, možná se vás partneři zeptají, proč by měli chodit s vámi do kurzů. 

Odpověď je jednoduchá, stejně jako vy netušíte, co vás čeká, tak muži se nemohou vcítit 

do pocitů ženy v těhotenství, kurz jim může pomoci pochopit partnerku. Zároveň se 

naučí fungovat i v šestinedělí a dále. Během kurzu, muž dospěje v dobrého pomocníka  

a otcovství mu bude bližší, což je důležitý akt, který oceníte, až budete řešit sladění 

vašeho rodičovství s domácími pracemi a vlastní prací. 
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Kde najdu kurzy předporodní přípravy?

Na konec zde pro inspiraci uvádíme organizace nebo webové stránky, kde najdete kurzy 

předporodní přípravy nebo související rady.  Výčet je pouze orientační, zeptejte se svých 

kamarádek nebo kolegyň na reference. A ještě jedno upozornění, webové portály jsou 

často podporovány společnostmi, které přes ně prodávají své produkty, můžete tedy 

narazit na placené články propagující produkty, berte tedy všechny informace  

s nadhledem.

A centrum - Rodinné centrum sídlící v Praze. Již od roku 1998 nabízí nepřeberné 

množství vzdělávacích a pohybových programů pro páry připravující se na početí dítěte, 

pro těhotné ženy a jejich partnery, pro rodiče s dětmi i širokou veřejnost.

APERIO - Organizace sídlící v Praze založená v roce 2001. Kurzy předporodní přípravy 

pořádá od roku 2002. Spolupracuje se zkušenými porodními asistentkami, certifikovaný-

mi dulami nebo lektorkami přípravy na rodičovství. Od roku 2002 také vydává Průvodce 

porodnicemi v ČR, kde můžete nastudovat služby, které nabízejí porodnice napříč repub-

likou. Organizace se věnuje předporodní přípravě, rodičům, prarodičům.

Baby-on-line - Odborně garantovaný portál, zaměřený na těhotenství a péči o dítě.  

Byl spuštěn v roce 2007. Obsah webu vytváří odborníci, redaktoři i čtenářky. 

Babyweb - Provozuje skupina Media Park, což je reklamní agentura. Stránky jsou 

zaměřeny na čtenářky, které plánují mít děti, jsou těhotné nebo mají děti do 6 let. Obsah 

webu vytváří odborníci, redaktoři i čtenářky. 

Předporodní kurzy pořádají také velké fakultní nemocnice jako FN Motol, Bulovka, 

Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Pardubice, Brno. Tyto kurzy se věnují převážně 

fyziologickému porodu a výhodou je, že důvěrně poznáte přístup porodnice, ve které 

budete rodit. 

Domácí příprava

Abyste si připravila vše doma, máme pro vás základní tři kroky, které byste měla absolvo-

vat a které vám pomohou k tolik potřebnému klidu, který je nutný před porodem.

1.  Rozhodně nepodceňte předporodní přípravu, patří sem průběh příjmu do porod- 

 nice, různá specifika porodu. Pokud nemáte čas navštěvovat předporodní kurzy,  

 alespoň si pročtěte a srovnejte v hlavě, co jste ochotná absolvovat, jak by měl porod  

 probíhat v ideální situaci. Když nastane nepředvídatelná situace, již vás tolik  

 nepřekvapí. Nejde o to znát všechny situace a úskalí, ale dostat se k potřebným infor- 

 macím, budete pak méně překvapená a budete rodit ve větší psychické pohodě. 

 Bude-li u porodu manžel/přítel, což vřele doporučujeme, ať se připravuje s vámi.

2.  Připravte si doma maximum věcí, které budete potřebovat pro miminko. Rozhodně

 nejděte kupovat vše čtrnáct dní před prvním porodem. Zajděte s manželem/

 přítelem nakoupit autosedačku, kočárek, postýlku. Využijte možnosti webových 

 portálů zaměřených na maminky, kde můžete najít věci sice již použité, ale zacho- 

 valé a funkční a nakoupit s velkými slevami. A pokud byste nechtěla nakupovat, 

 je možné uspořádat domácí večírek s kamarádkami a kolegyněmi, které vás  

 obdarují potřebnou výbavou, anebo vám věci zapůjčí. 

3.  Máte-li v období porodu ještě nějakou domácí či jinou práci, snažte se ji ukončit 

 s předstihem a poté relaxujte způsobem, jakým si nejvíce odpočinete a jaký vám 

 dovoluje pokročilost těhotenství. Očekávejte den D s připraveností a radostí, a to 

 včetně představy, jak to bude s vaším návratem do zaměstnání. Věřte, že na práci 

 na určitou dobu zapomenete.
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Nástup na mateřskou dovolenou

Pojem “mateřská dovolená” má význam v oblasti pracovního práva a znamená 

omluvené volno v zaměstnání, výraz “peněžitá pomoc v mateřství” označuje finanční 

náhradu z nemocenského pojištění. Matka v průběhu své rodičovské role tedy vystřídá 

dvě fáze. Jedna je zařazená do oblasti zdravotního pojištění (mateřská dovolená) a druhá 

do sociálního pojištění (rodičovská dovolená). V případě, že s dítětem doma zůstává 

otec, nastupuje na rodičovskou dovolenou hned po porodu dítěte. 

Zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská 

dovolená po dobu 28 týdnů (u dvou a více současně narozených dětí po dobu 37 týdnů).  

Na mateřskou dovolenou se nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před dnem porodu.

O poskytnutí mateřské dovolené se nemusí zvlášť žádat. Stačí, aby byl zaměstnavateli 

oznámen nástup na mateřskou dovolenou na předepsaném tiskopise podepsaném 

příslušným lékařem nebo lékařkou. Ve vztahu k České poště je pak potřeba vyplnit 

předepsaný formulář, který je v metodickém pokynu Těhotenství, mateřská a rodičovská 

dovolená.

Doba, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, je považována za důležitou 

osobní překážku v práci, pro kterou je omluvena. Po tuto dobu jí sice nepřísluší náhrada 

mzdy, má však nárok na dávky nemocenského pojištění (peněžitou pomoc  

v mateřství).

Vrátíte-li se do práce po skončení mateřské dovolené, je Česká pošta povinna vás zařadit 

na původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo 

pracoviště bylo zrušeno, musí vás Česká pošta zařadit na práci a pracoviště  

podle pracovní smlouvy.

Před nástupem na mateřskou dovolenou je vhodné se sejít s vedoucím zaměstnancem/

kyní a prodiskutovat vzájemné představy o případné spolupráci během čerpání 

mateřské a rodičovské dovolené, případně prodiskutovat představy o délce nepří-

tomnosti. S Českou poštou je v určitých případech možno spolupracovat i během 

rodičovské dovolené, a to pokud budete vykonávat jiný druh práce, například na Dohodu 

o provedení práce (DPP) nebo Dohodu o provedení činnosti (DPČ). I z tohoto důvodu je 

vhodné se o možné spolupráci předběžně dohodnout. Případná dohoda je informativní, 

protože Česká pošta chápe, že každé dítě je jiné a jestli to vaše bude hodné, klidné  

a spící, nelze odhadnout před porodem, ale je dobré mít představu pro případ,  

kdy okolnosti dovolí nebo rodinná situace si vyžádá dřívější nástup do zaměstnání.

Zároveň je potřeba se dohodnout na způsobu komunikace během mateřské  

a rodičovské dovolené a způsobu udržování kontaktu s vedoucím zaměstnancem/kyní  

a pracovním týmem. Česká pošta podporuje aktivní přístup rodičů na rodičovské dovo-

lené, proto vítá, když dojde k předání kontaktních údajů, např. emailu, a také aktivní 

účasti na www.ceskapostarodicum.cz.

Česká pošta a její zaměstnanci a zaměstnankyně odcházející na mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou (v případě mužů) se řídí metodickým pokynem Těhotenství, 

mateřská a rodičovská dovolená.

Doprovod u porodu a Česká pošta

Doprovod u porodu je již standardní záležitostí. Může vás doprovázet partner, part-

nerka, kamarádka, porodní asistentka (dula). Doprovodná osoba se nemusí dopředu 

objednávat nebo nahlašovat v porodnici a nemusí mít absolvovaný kurz předporodní 

přípravy, je však vhodné informovat porodnici předem. U dobře probíhajících porodů 

bez komplikací s vámi váš doprovod prožije celý proces. S vaším doprovodem je dobré 

prodiskutovat vaše přání a postupy, které odmítáte. Pokud nejsou komplikace, může se 

stát vaším mluvčím, pokud budete vyčerpaná. 
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Doprovod musí mít převlečení a přezutí, a to vlastní nebo vám je půjčí na porodním sále. 

Je dobré si vzít něco k snědku - pokud jdete rodit v noci. Jinak v denních hodinách jsou 

otevřené bufety. Během porodu musí doprovod dbát pokynů, ale obvykle může používat 

mobil nebo fotoaparát.

Pro doprovod budete vypisovat dohodu o přítomnosti na porodním sále a na pokladně 

budete muset uhradit poplatek, obvykle se pohybuje ve výši 400,- Kč, ale liší se podle 

zařízení a regionu, zjistěte si tedy tuto informaci dopředu.

Česká pošta podporuje aktivní rodičovství, pokud zaměstnanec chce být u porodu  

nebo chce být po porodu s rodinou, může se s vedoucím zaměstnancem/kyní domluvit 

na úpravě pracovní doby, změně směny, čerpat řádnou dovolenou nebo požádat  

o krátkodobé pracovní volno bez náhrady mzdy. O jeho poskytnutí a o jeho předchozím 

či dodatečném napracování rozhoduje vedoucí zaměstnanec/kyně. Toto opatření je 

součástí Pracovního řádu České pošty a Kolektivní smlouvy.

•	 Pracovní	volno	s	náhradou	mzdy	se	poskytuje	na	nezbytně	nutnou	dobu	

 k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět.

•	 Pracovní	volno	bez	náhrady	mzdy	k	účasti	při	porodu	manželky	(družky),	

 a to na nezbytně nutnou dobu. 

Jako nastávajícího rodiče vás čeká spousta práce. Kromě péče o novorozence se od vás 

bude očekávat také péče o domácnost. Podle zkušeností řady žen jsou první tři měsíce 

natolik náročné, že rezignují na úklid domácnosti a péči o další členy rodiny, kromě novo-

rozence. Některé matky vypráví příběhy, jak jejich dítě dokázalo usnout jenom za chůze 

nebo v autě za jízdy. Rozhodně vás čeká období, kdy v prvních týdnech budete  

k dítěti vstávat v intervalech kratších než tři hodiny. Kojení obecně pomáhá zotavit se 

po porodu, protože, když dítě saje, dochází ke stahům dělohy, urychluje se vypuzení 

placenty a snižuje se krvácení. Stejně jako o porodu, tak o kojení existují kurzy, informace 

na internetu a knihy. Všechny vám předají stejnou informaci, frekvence kojení a délka 

jsou individuální, a tak se připravte na období, kdy se moc nevyspíte.

Vzhledem k těmto skutečnostem je dobré si naplánovat, jak bude probíhat péče  

o domácnost. 

Jak na nové uspořádání domácnosti?

Nejdříve si napište seznam každodenně vykonávaných prací, které je potřeba udělat, 

berte to jako přípravu před porodem. Po porodu bude potřeba některé z těchto prací 

přidělit jinému členu domácnosti nebo tzv. řečí nákupu “outsorcovat” (tedy nakoupit). 

Abyste měli představu, předkládáme vám infografiku, kterou vypracovala nezisková  

organizace Nejskolky.cz a která hezky popisuje náklady na některé domácí práce,  

které pravděpodobně v prvních týdnech nebudete schopna vykonávat tak jako nyní. 

Uvedené činnosti se obvykle vykonávají v průběhu rodičovské dovolené, v prvních 

týdnech po porodu asi nevyužijete všechny, ale časem potřeby dítěte porostou. Pokud si 

nastavíte systém péče o domácnost již nyní, oceníte tento krok nejen v prvních týdnech, 

ale i v následujících letech a následně i při návratu zpět do zaměstnání. Připravili jsme 

pro vás návod na postup, který by vám měl pomoci s úpravou pracovních povinností  

a jejich férovým rozdělením mezi ostatní členy domácnosti. 

Po narození dítěte se budete cítit plná lásky a naplnění (někdy tento stav nepřijde hned 
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po porodu, ale přichází postupně, den za dnem a je to normální - nemějte proto výčitky!). 

Po určité době, kdy se dítě stane naším světobodem, je čas na přípravu na návrat zpět 

sama k sobě, tedy začít se starat o vaši duši. Možná se vám zdá divné, že již tak brzy 

upozorňujeme, abyste se začala věnovat sama sobě, ale věřte, že je to jediná cesta,  

jak za pár dalších měsíců přežít návrat do zaměstnání. 

Podle všech průzkumů a statistik se ukazuje, že muž a žena tráví rodičovskou dovole-

nou odlišným způsobem. Muž si užívá čas s dítětem, ale dává mu prostor pro vlastní 

zkoumání světa v době, kdy se věnuje svým koníčkům. Otcové na rodičovské dovolené 

dál chodí ve středu na fotbal s kamarády a v neděli na pivo. Ponechají si prostor pro sebe. 

Ženy na druhou stranu svému rodičovství propadají a v honbě za vizí perfektní matky  

a uklizené domácnosti zcela odsunují svoje potřeby na poslední místo. Zapomínají  

samy na sebe.

I vy jako matka potřebujete prostor na sebe a pro sebe a vaše rodina by pro tento 

požadavek měla mít pochopení. Šťastné matky vychovávají šťastné děti. A osobní štěstí 

není spojeno pouze s naplněním mateřské role (sebeuplatnění), ale také s potřebou 

hýčkat sama sebe a rozvíjet to, kým jsme (sebenaplnění). Nezapomínejte proto na své 

záliby a koníčky a najděte si čas se věnovat sama sobě. 

Tím, že se budete každý týden věnovat sama sobě, uvolníte prostor pro vašeho partnera, 

kterému dovolíte převzít zodpovědnost za péči o rodinu. Tento krok je důležitý pro 

budování zdravých vztahů mezi otcem a dítětem a váš partner se bude cítit součástí 

vašeho života.
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DĚTSKÉ NEMOCI JSME VĚTŠINOU VŠICHNI PRODĚLALI POD STAROSTLIVÝM  

DOHLEDEM NAŠICH RODIČŮ A NYNÍ JE NA NÁS, ABYCHOM DOKÁZALI ZVLÁDAT 

SITUACE, KDY NEVÍME (OBZVLÁŠŤ V PRVNÍCH LETECH ŽIVOTA DÍTĚTE), 

 CO NAŠÍ DROBOTINU TRÁPÍ. 

V TÉTO KAPITOLE NAJDETE NEJEN INFORMACE O TOM, CO JE POTŘEBA MÍT 

PŘIPRAVENO DOMA, KDYŽ PŘIJEDETE Z PORODNICE, ALE TAKÉ PRAVIDLA 

BEZPEČNOSTI DĚTÍ, ANEBO VHODNÝ OBSAH DOMÁCÍ LÉKÁRNY.

Česká pošta rodičům a dětem

Au! Bolí mě bříško! Zdravotní  
problémy dětí a jak se na ně 
připravit
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Na cestě z porodnice
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Cesta do porodnice může být i dobrodružná, přípravu na odjezd již máme za sebou  

a nyní nás čeká cesta domů i s dítětem. Cesta z porodnice je odvislá od stavu dítěte  

i procesu zahájení kojení. Na cestu z porodnice budete potřebovat pár věcí:

•	 pohodlné	oblečení	pro	vás,	po	porodu	můžete	mít	jinou	velikost

•	 látkové	pleny

•	 plenkové	kalhotky

•	 body	nebo	košilku

•	 kabátek,	čepičku,	ponožky,	zavinovačku	nebo	rychlozavinovačku

•	 autosedačku

Doma mějte připraveno:

•	 Kočárek. Vybírejte si kočárky, které mají snímací potah pro snazší údržbu. Zvažte  

 dokoupení pláštěnky na kočárek a síťky na ochranu proti hmyzu. Nekupujte si  

 kočárky malé, děti z nich brzy vyrostou. Pokud zvažujete tzv. trojkombinaci,  

 uvědomte si, v jakém ročním období se vaše miminko narodí, a hlavně, zda tento 

 bytelný kočárek využijete i tehdy, až vaše miminko vyroste. 

•	 Autosedačka. Důležitá je bezpečnost a velikost. 

•	 Přebalovací	pult. Oblíbené jsou komody, které se dají použít jako skříňky. 

•	 Elektronická	chůvička. Myslete na vzdálenost, na kterou ji potřebujete.

•	 Postýlka.	Velice důležitá je kvalitní matrace. Povlečení a prostěradla mějte alespoň 

 po dvou. Stejně tak zvažte pořízení ochrany matrace, která absorbuje vlhko a dítě se

  na ní nepotí.

•	 Zavinovačka.	Ze zavinovačky dítě rychle vyroste, můžete proto upřednostnit tzv.

 rychlozavinovačku. Různé vaky a šátky kupujte až po narození dítěte, ať si můžete 

 vyzkoušet, co je pro vás nejpohodlnější.

•	 Vanička. Předem si promyslete, kde budete dítě koupat. Vyberte bezpečné místo,

  aby nedošlo k převrhnutí, a kde nebude vadit, že se při koupání nacáká. Možným 

 doplňkem je lehátko do vody. 

•	 Dětská	kosmetika.	Zvolte kosmetiku hypoalergenní, finančně dostupnou. Některé 

 weby nedoporučují kosmetiku s heřmánkem, který vysušuje a může děti i alergizo- 

 vat. Součástí kosmetiky by měla být mastička na opruzeniny, kartáček na vlasy,   

 vatové tyčinky, nůžky na nehty nebo kleštičky, navlhčené ubrousky, papírové 

 podložky na přebalování. 

•	 Kojenecké	lahvičky	a	savičky.	

•	 Dudlíky. Většinou stačí dva, jeden latexový a jeden silikonový, vaše dítě si samo 

 vybere, který vyhovuje.

•	 Teploměr.	Malým dětem se nejlépe měří teplota rektální rychloběžkou, která 

 pomáhá i při bolení bříška, zvlášť u chlapců. U rektální rychloběžky musíte vždy 

 odečíst 0,5 stupně. 

•	 Odsávačka	hlenů. Postačí ta nejlevnější, kterou koupíte v každé lékárně.

•	 Pleny.	Na	trhu	je	mnoho	značek.	Volte	takové,	které	i	po	několikátém	odlepení	stále	

 drží. I když budete používat pleny na jedno použití, je nutné, abyste měla připravené 

 i pleny látkové, asi 20 kusů.

•	 Dětské	osušky	a	žínky.	Zpravidla ve všech porodnicích platí, že věci pro miminko 

 jsou k dispozici. Pokud tomu tak není, upozorní vás na to již v těhotenských porad- 

 nách. To znamená, že věci pro miminko necháte doma a manžel nebo příbuzní vám 

 je přivezou, až půjdete s miminkem domů.
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Dětský lékař/lékařka Očkování
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Kontaktovat vybraného dětského lékaře či lékařku je nejlepší již v průběhu těhotenství, 

abyste měla zajištěno, že zařízení dítě přijme, protože v případě plného stavu může 

vybraný lékař či lékařka dítě odmítnout. Hledejte zařízení v místě bydliště, aby bylo  

v dosahu při akutním onemocnění. 

Vybrané zařízení by mělo poskytovat služby, které vám usnadní řešení akutních 

problémů, například by mělo poskytovat možnost konzultace po telefonu nebo 

docházení do domácností.

Po porodu dítěte ihned zavolejte vybranému lékaři či lékařce a domluvte se na prohlídce 

doma. Je obvyklé, že lékař chodí na návštěvu domů po propuštění z porodnice do 48 

hodin, pokud to vyžaduje stav dítěte, tak dříve.

V průběhu prvního roku života dítěte je obvyklé absolvovat 9 preventivních prohlídek. 

První z nich je do 48 hodin, další ve 14 dnech věku dítěte a následně v 6ti týdnech,

3, 4, 6, 8, 10 a 12 měsících. 

Telefonická konzultace

Může se stát, že dítě je zajištěno, ale stále pláče. Pokud nezabírají obvyklé postupy na 

utišení dítěte, je možné, že je nemocné. Kromě pláče má ještě další příznaky, například 

zvýšenou teplotu, která ale může být způsobena i dlouhým pláčem dítěte. Pokud se roz- 

hodnete konzultovat telefonicky stav dítěte telefonicky, připravte si odpovědi na 

následující otázky: 

•	 příznaky,	které	se	u	něj	projevují

•	 informace	o	očkování	

•	 začátek	těchto	obtíží	(od	včerejšího	večera	apod.)

•	 jejich	změny	v	časovém	průběhu	(včera	večer	začalo	bolestí	břicha	v	podbřišku,	

 dnes zvrací a bolest se přesunula doprava dolů)

•	 chování	dítěte

•	 chuť	dítěte	k	jídlu

•	 zda	dítě	dostatečně	pije

•	 u	zažívacích	potíží	si	všímat	vzhledu	stolice	(barva	a	konzistence	-	řídká,	vodnatá),	

 její četnosti příměsí ve stolici (hlen, krev - červená, černá způsobující černou stolici)

•	 jaké	léky,	kdy	a	v	jakém	množství	jste	dítěti	podali

Akutní stavy

Je logické, že pokud bude stav vašeho dítěte akutní, budete volat RZP  

(Rychlou záchrannou pomoc) - 155. 

Očkování

Očkování je povinné pouze v tom smyslu, že lékař či lékařka má povinnost ho včas 

nabídnout. Rodič má naopak právo i povinnost chránit zdraví dítěte, což může být 

interpretováno různým způsobem. V současné době existují i dva nesmiřitelné tábory 

odborníků i rodičů, které zastávají zcela opačné názory. Všechny související legislativní 

úpravy naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Při rozhodování o neočkování dítěte je třeba si uvědomit, že mohou vzniknout kom-

plikace u těchto dětí v pozdějším věku. V české legislativě existuje právní úprava zaka-

zující přijímání neočkovaných dětí do mateřské školky. V zákoně o ochraně veřejného 

zdraví (č. 258/2000 Sb.), platném znění je § 50, který definuje, že

“Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení 

mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci.”

Nicméně je známo, že soukromá zařízení se na očkování nedotazují. Pokud tedy 

nechcete dítě nechat očkovat, musíte počítat s tím, že budete volit jiný typ předškolních 

zařízení. 
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Dětský očkovací kalendář

Povinné očkování sestavené Českou vakcionologickou společností je plně hrazené  

z pojištění. Současně lze v rámci povinného očkování použít jinou očkovací látku, než 

nabízí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy 

za ni pak platí rodič sám.

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2014 (Česká vakcionologická společnost)

VĚK DÍTĚTE POVINNÉ OČKOVÁNÍ  NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ 

 NEMOC OČKOVAC LÁTKA NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA

od 4. dne  Tuberkulóza  BCG vaccine SSI
– 6. týdne (pouze u rizikových 
 dětí s indikací)

   
od 6. týdne   Rotavirové  Rotarix, 
   nákazy Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne Záškrt, tetanus,  Infanrix hexa Pneumokoková Synflorix, 
(2. měsíc) černý kašel,  Hexacima (1. dávka) onemocnění* Prevenar 13
 dětská obrna,    (1. dávka)
 žloutenka typu B, 
 onemocnění vyvolaná 
 Haemophilus 
 influenzae typu B 
   Rotavirové  Rotarix, Rotateq   
   nákazy (2. dávka-za měsíc 
    po 1. dávce)

3. měsíc Záškrt, tetanus,  Infanrix hexa  Pneumokoková Synflorix, 
 černý kašel,  Hexacima onemocnění* Prevenar 13
 dětská obrna,  (2. dávka-za měsíc  (2. dávka-za měsíc
 žloutenka typu B,  po 1. dávce)  po 1. dávce)

 onemocnění vyvolaná 
 Haemophilus 
 influenzae typu B      
   Rotavirové  Rotateq
   nákazy (3. dávka-za měsíc 
    po 2. dávce)

4. měsíc Záškrt, tetanus,  Infanrix hexa Pneumokoková Synflorix,
 černý kašel,  Hexacima onemocnění* Prevenar 13
 dětská obrna,   (3. dávka-za  (3. dávka-za měsíc
 žloutenka typu B,  měsíc po 2. dávce)  po 2. dávce) 
 onemocnění vyvolaná 
 Haemophilus influenzae 
 typu B

11. - 15. měsíc   Pneumokoková  Synflorix, 
   onemocnění* Prevenar 13   
    (přeočkování)

15. měsíc Spalničky, zarděnky,  Priorix (1. dávka) Plané neštovice,  Priorix-Tetra
 příušnice  spalničky, zarděnky,  (1. dávka)
   příušnice

 
do 18. měsíce Záškrt, tetanus,  Infanrix hexa
 černý kašel,  Hexacima (4. dávka)
 dětská obrna, 
 žloutenka typu B, 
 onemocnění vyvolaná 
 Haemophilus influenzae 
 typu B
 
  
21. až 25. Spalničky, zarděnky,  Priorix Plané neštovice, Priorix-Tetra
měsíc příušnice (2. dávka-za 6-10  spalničky, zarděnky, (2. dávka)
  měsíců po 1. dávce) příušnice
 

5. - 6. rok Záškrt, tetanus,  Infanrix
 černý kašel (přeočkování) 
  

10. - 11. rok Záškrt, tetanus,  Boostrix polio
 černý kašel,  (přeočkování)
 dětská obrna
 
  
13. rok    Onemocnění lidským  Cervarix,
(jen dívky)   papilomavirem   Silgard
   (karcinom děložního   (celkem 3   
   čípku)*  dávky)
    

14. rok  Tetanus Tetavax,  Záškrt, tetanus,  Boostrix, Adacel
(u neočko-  Tetanol Pur černý kašel (přeočkování)
vaných   (přeočkování)
v 10-11 letech)    

*hrazeno ze zdravotního pojištění
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Každá domácnost by měla mít svoji lékárničku. Dospělí lidé si s nedostatečným  

vybavením lékárničky poradí snáze, pokud jste ovšem s malým dítětem sami doma  

a cesta do lékárny je náročným procesem, je dobré mít vše po ruce. Zároveň by ovšem 

měly být dodrženy bezpečnostní pokyny, aby se dítě nedostalo k lékům nebo věcem, 

kterými by si mohlo ublížit. Lékárnička by měla být na takovém místě, aby nebyla  

v dosahu dětí, a zároveň by měla obsahovat léky a zdravotnické materiály, které nemají 

prošlou dobu trvanlivosti (expirace). Vyplatí se proto její obsah pravidelně kontrolovat.  

V dosahu lékárničky napište také důležitá telefonní čísla první pomoci, dětského lékaře  

a vhodné je vložit do skříňky nebo krabičky pokyny první pomoci.

Obsah domácí lékárničky

Léky

•	 Lék	proti	průjmu	a	k	obnovení	střevní	mikroflóry	po	střevních	příhodách	a	po	léčení	

 antibiotiky. Vhodné jsou preparáty s obsahem živých laktobacilů a bifidobakterií 

 (tyto přípravky je nutno většinou uchovávat v chladu).

•	 	Lék	ke	snížení	teploty,	tlumení	bolesti	–	paracetamol,	ibuprofen,	kyselina	acetylsali- 

 cylová (acylpirin, aspirin) je vhodná pouze pro dospělé, pro děti je do věku 

 minimálně 15 let nevhodná. Na snížení teploty u dětí je možné používat POUZE léky  

 z první skupiny (tj. s látkou paracetamol).

•	 Léky	určené	k	vypláchnutí	očí

•	 Léky	na	popáleniny

•	 Léky	na	alergické	reakce

•	 Léky	na	nachlazení:	bylinné	čaje,	sirupy	proti	kašli

•	 Léky	proti	bolesti	uší	u	malých	dětí.	Doporučí	vám	je	praktický	dětský	lékař/lékařka.

•	 Léky	proti	překyselení	žaludku

•	 Léky	proti	kinetóze	(nevolnost	při	cestování)	a	zvracení

Další zdravotnický materiál

•	 teploměr	(na	doporučení	Evropské	Unie	raději	digitální,	je	bezpečnější),	pro	malé	

 děti vhodný rektální

•	 dezinfekční	prostředek	(líh,	peroxid	vodíku,	roztok	s	jódem)

•	 elastické	obinadlo	

•	 hydrofilní	obinadlo

•	 náplast	–	polštářkovou	i	kotouč	náplasti,	kterou	lze	snadno	rukou	trhat	podél	i	napříč	

 (není třeba nůžek)

•	 gumové	rukavice	–	jednorázové

•	 resuscitační	rouška

•	 balíček	první	pomoci	(nejlépe	přenosný),	který	má	obsahovat:	balíček	sterilní	vaty,	

 2 sterilní obvazy různé velikosti, balíček sterilních gázových čtverečků, polštářkové 

 náplasti různých velikostí, spínací špendlíky, pinzeta, nůžky, gumové škrtidlo, 

 trojcípý šátek

•	 odsávačka	hlenů

•	 oční	kapátko	v	pouzdře

•	 dřevěné	lopatky	na	jazyk

•	 anatomická	pinzeta

•	 uzavírací	špendlíky

•	 nůžky

Lékárnička na cesty

Lékárničku na cesty s dětmi můžete obohatit o repelent, masti proti štípnutí od hmyzu, 

léky a krémy proti popáleninám od sluníčka, dětské zásypy proti opruzeninám.

První pomoc

První pomoc u dětí je velmi často intuitivní akcí. Zároveň je poskytnutí první pomoci 

poviností každého z nás, pokud tím neohrozíme vlastní život. Pokytnutí první pomoci  

u dětí se zdá o to náročnější, o co se nám dítě zdá menší a křehčí. 

Existuje mnoho materiálů a dokumentů popisující poskytnutí první pomoci u dětí, 

doporučujem však publikaci vydanou Českým Červeným křížem, která obsahuje 

názorné ilustrace i podrobný popis - První pomoc u dětí, autor Pavel Srnský. Publikace 

je volně dostupná na internetu (odkaz najdete v seznamu literatury).
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Au! Bolí mě bříško! Zdravotní problémy dětí a jak se na ně připravit

Poznámky
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A PŘICHÁZÍ DEN D. PO VŠECH PLÁNECH A ROZJÍMÁNÍ UBĚHL ROK DVA A PŘIBLÍŽIL 

SE ČAS NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ. NA NÁVRAT JE POTŘEBA SE PŘIPRAVIT, STEJNĚ 

JAKO JSME SE PŘIPRAVOVALI NA POROD. NAŠÍ RODINU ČEKAJÍ VELIKÉ ZMĚNY, TEN-

TOKRÁT NEJSOU ZPŮSOBENÉ TÍM, ŽE BY SE NAŠE RODINA ROZROSTLA O DALŠÍHO 

ČLOVÍČKA, ALE NAŠE RODINA SE BUDE MUSET PŘIZPŮSOBIT NOVÉMU REŽIMU. 

DÍTĚ SI BUDE MUSET ZVYKNOUT VE ŠKOLCE, PARTNER NA TO, ŽE BUDE POTŘEBA 

JEHO VĚTŠÍHO ZAPOJENÍ PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLKY A TAK DÁLE. RYTMUS 

NAŠEHO ŽIVOTA SE OPĚT ZMĚNÍ. ABYSTE SE PŘIPRAVILI NA TAK ZÁSADNÍ ZMĚNU, 

JE TŘEBA NAD NÍ PŘEMÝŠLET DŘÍVE, NEŽ V DEN NÁSTUPU ZPĚT DO ČESKÉ POŠTY.

NÁVRATY RODIČŮ UPRAVUJE METODICKÝ POKYN “TĚHOTENSTVÍ, MATEŘSKÁ 

A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ”, KTERÝ STANOVUJE, ŽE PŘI NÁVRATU ZPĚT DO 

ZAMĚSTNÁNÍ SE RODIČ ZAŘADÍ DO TZV. ADAPTAČNÍHO PROCESU. JE-LI TO 

PROVOZNĚ MOŽNÉ, ČESKÁ POŠTA UMOŽŇUJE RODIČŮM NÁVRAT NA ZKRÁCENÝ 

ÚVAZEK, KTERÝ JE TŘEBA VYJEDNAT PŘED NÁSTUPEM A DOHODNOUT SE NA 

PRAVIDLECH A ČASOVÉ DOTACI, KTERÁ BUDE VYHOVOVAT OBĚMA STRANÁM. 

ALE JAK SE NA TENTO PROCES PŘIPRAVIT? JAK ZMĚNU ZVLÁDNE RODINA? TO UŽ 

BUDE ČISTĚ NA VÁS. NA ZAČÁTEK BYCHOM SE MĚLY OPĚT VRÁTIT K NAŠÍ TABULCE 

ÚKOLŮ Z PRVNÍ KAPITOLY A ZNOVU ROZVRHNOUT JEDNOTLIVÉ DOMÁCÍ ÚKONY, 

SPOJENÉ S PÉČÍ O RODINU.

Česká pošta rodičům a dětem

Návrat do České pošty bez obav
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Co bude s domácností, až se vrátím do práce?
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Na návrat do práce potřebujeme být mentálně připraveni, připraveni na pracovní 

zátěž, které jsme si odvykli. Musíme vidět jasně svůj cíl a mít představu, jak budeme 

přicházející změnu řídit. A o této naší představě komunikovat i s ostatními členy rodiny. 

Abychom si byli jisti, že víme, jak vše bude probíhat, sami sebe tzv. nakoučovat. 

Koučování (též koučing nebo koučink) je proces, podporující hledání individuálních 

řešení. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Můžeme se tedy 

stát vlastním mentálním průvodcem či průvodkyní. Takže pokud si nejste jisti svým 

návratem, projděte si následující otázky. Po jejich zodpovězení budete vědět, 

kde a kdy je váš den D.

Abychom se mohli připravit na návrat, je třeba (opět) přerozdělit role a úkoly domác- 

nosti. Při návratu zpět po rodičovské dovolené už nebudete mít tolik času pečovat  

o domácnost, ale část svého dne budete muset věnovat práci. Tento čas bude ze začátku 

chybět a hodně! Nejdříve si proto udělejte malou revizi činností týkajících se domácnosti.

Krok 1 
Seznam činností

 
Krok 2 
Vyčleňte činnosti, které 
jdou koupit nebo zajistit 
nákupem služeb 

Krok 3 
Vyčleňte činnosti, které 
může zajistit jiný člen/
členka rodiny

Krok 4 
Sestavte harmonogramu 
činností s osobami 
a obsazením

Nejdříve si sepište seznam činností den po dni po dobu 
jednoho týdne, abyste věděli, co všechno práce v domácnosti 
obnáší (mateřská dovolená je vlastně práce v domácnosti). 
 
V druhém kroku si do dalšího sloupce napište ty činnosti, 
které můžete zajistit nákupem služeb, a to včetně ceny 
na trhu. 
Např. hlídání v Mateřském centru po dobu 1 hodiny, dovoz 
nákupu z obchodu, úklid domácnosti, čistírna atd. 
 
Ve třetím kroku projděte opět první seznam a vypište ty 
činnosti, které můžete přenechat jiným členům/členkám 
domácnosti.
Např. odvádění/vyzvedávání dětí ze školky, hlídání dětí, 
domácí práce atd. Možná se vám budou některé činnosti 
objevovat v obou sloupcích, což nevadí, jeden sloupec 
je totiž s finančními náklady a druhý bez nákladů.

Do dalšího sloupce si z předchozích dvou vypište činnosti  
pod sebou tak, aby bylo jasné, komu bude úkol předán, 
a jeho náklady na finance.

Nyní máte představu, co všechno je třeba zařídit tak, aby se na vás vaše domácnost 

nesesypala, když začnete pracovat. Do rozhodování zapojte i svého partnera/ku  

a pokud se vám zdá, že některé věci jsou nákladné, budete nyní přece pobírat mzdu  

a do některých věcí se vyplatí investovat, jako je například kvalitní čas s rodinou  

místo úklidu domácnosti.
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Sám/sama sobě koučem/koučkou - kde jsou mé priority?
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Úkoly domácnosti máte rozdělené, nyní je na čase začít přemýšlet, jaké pracovní pod-

mínky si při návratu vyjednáte. Česká pošta umožňuje pracovní zařazení na pozicích, 

které jsou vstřícnější k potřebám sladit práci s rodinou, nicméně o této potřebě musíte 

včas komunikovat se zaměstnavatelem a mít představu, jak byste chtěl/a pracovat. 

Abyste si tuto potřebu mohl/a definovat, připravili jsme pro vás mentální cvičení, které 

vám pomůže definovat váš cíl při vyjednávání flexibilní pracovní doby. 

 
Projděte si následující otázky a snažte se na všechny odpovědět, vaše úvahy si zapište.

1. Nastavení cíle
  Jaký je můj cíl v práci? Čeho chci dosáhnout? 
  Čeho chci dosáhnout dlouhodobě v kariéře? 
  (pokud je cíl negativně zformulovaný) Co chci místo toho? 
  Proč chci dosáhnout tohoto cíle? Když se mi to podaří, co mi to přinese? 
  Jak moc chci dosáhnout tohoto cíle? Jak je to pro mě důležité? 
  Jak poznám, že jsem na správné cestě za svým cílem? 
  Jak moc je ten cíl pro mě ambiciózní? Jakou výzvu to pro mě představuje? 
  Co se stane, když cíle nedosáhnu?

Moje postřehy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Popis reality
  Kde jsem nyní ve vztahu k cíli? 
  Co potřebuju pro realizaci svého cíle? Mám všechno potřebné?
  co v současné situaci funguje a co nefunguje?
  Co jsem pro dosažení cíle až dosud udělal/a? S jakými výsledky? 
  Jaké zdroje mám dispozici? 
  Jaké překážky bude nutné překonat? Co mi nyní brání v dosažení cíle? 
  Co je na současné situaci pozitivní? K čemu je to dobré? 
  Co se musí stát, aby se věci daly do pohybu? 
  Co se stane, když nic neudělám? Jak to bude vypadat za ….? 

Moje postřehy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Hledání možností
  Jaké jsou možné cesty od současného k cílovému stavu? 
  Jaké možnosti řešení existují? 
  Kdo nebo co by mi v tom mohlo pomoci? 
 Jaké jsou zisky a ztráty (pozitiva a negativa) každého návrhu?
 
Moje postřehy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Akční plán
  Která možnost přinese nejlepší výsledky? Které řešení se mi nejvíce zamlouvá? 
  Pro kterou cestu se rozhodnu? 
  Co teď skutečně hodlám dělat? 
  Jaké kroky podniknu? 
  Jaký bude první krok, který pro to udělám? 
  Kdy to udělám? Dokdy? Kde? Kdo musí být informován/a?
  Co udělám jako další věc? 
  Co (jaké zdroje) k tomu budu potřebovat? Jak je získám? 
  Jakou pomoc nebo podporu potřebuji získat a od koho? 
  Jak se k tomu můžu zavázat? 

Moje postřehy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pokud jste zodpověděli všechny otázky, máte představu, jak by měl pracovně probíhat 

návrat do zaměstnání, a jste připraveni na vyjednávání o svém návratu.
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Jak sladit práci s rodinou? Tři zlatá pravidla
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V minulosti bychom některé z žen, kterým není umožněno práci a rodinu uspokojivě 

slaďovat, potkávali v psychoterapeutických pracovnách, například s depresí, závislostí 

nebo psychosomatickými příznaky anebo v alkoholických poradnách. Vždyť o tom je 

řada amerických filmů či seriálů např. Zoufalé manželky. Důležitým vodítkem, aby žena 

zvládala skloubit obě role, je to, zda představa kombinace práce a péče o dítě nevyvo-

lává u ženy pocity viny. Pocity selhání v mateřské roli a prožitek zklamání okolí mohou 

být zdrojem nepohody, která slaďování může vážně komplikovat. Tato situace může  

nastat právě ve větší míře u žen, které se vrací do náročných provozů, kterým Česká 

pošta bezesporu je. Někdy se taky stává, že ačkoliv se sebevíc snažíte sladit práci  

a rodinu, vaše okolí vám naznačuje, že ochuzujete právě péči o dítě. Dříve nebo později 

se objeví mezi blízkými syndrom “krkavčí matky”, který potkává nejen ženy, beroucí 

svou kariéru do vlastních rukou formou podnikání, ale také ženy, které se vrátily do 

práce dřív. V tuto chvíli je třeba si podobnou kritiku nepřipustit příliš k tělu, vy sama víte, 

jak nejlépe pečovat o vaše dítě, kdy vás potřebuje a kdy si vystačí samo. A jak se připravit 

na podobné komentáře? 

Jak poznám, že se slaďování nedaří?

•	 Rodina	káravě	připomíná,	že	nemáte	uklizeno.	

•	 Pocity	viny,	že	se	nevěnujete	plně	dítěti.

•	 Vaše	kamarádky	komentují	váš	život	například	slovy	“no	jo,	tomu	nerozumíš,	

 jsi paní podnikatelka”.

•	 Váš	manžel/partner	začíná	žárlit	na	vás,	vaší	práci	a	začíná	být	nespokojený.

A jak se vymotat z této pasti? 

•	 Sebevědomě	si	stát	za	tím,	že	narozením	dítěte	váš	život	nekončí,	

 ale dostává jinou dimenzi.

•	 Rozdělit	domácí	práce	mezi	ostatní	členy	domácnosti	a	zapojit	je	do	péče	o	dítě.

•	 Naplánovat	si	den	a	sladit	jej	s	potřebami	dítěte,	rodiny,	ale	i	sebe.

Je třeba si uvědomit že, když se vracíte do zaměstnání, budete méně času pobývat doma, 

více času mimo rodinu. Komu to bude nejvíce vyhovovat, komu nejvíce vadit? Připravte 

se také na to, že budete pracovat mimo domov, a je možné, že budete pak i doma hlavou 

v práci. Vaše omezená duševní přítomnost může být pro rodinu zátěží. Pro někoho to 

naopak nemusí být žádný problém, protože snadno práci od rodiny odděluje.

V některých domácnostech dojde k napětí z nového rozdělení mužské a ženské role  

v rodině. Jaký to bude mít vliv na váš partnerský vztah? Protože častěji bude muset váš 

muž, vaše žena, partner/ka, děti nebo jiná osoba převzít část funkcí, které jste dosud 

zastával/a vy. Jak se v takovém případě budou jednotliví členové rodiny cítit? Pokud je 

převezme osoba, která do úzké rodiny nepatří, určitě se změní hranice rodiny, je určitým 

způsobem narušena její intimita. Někdo zvenčí více uvidí dovnitř a bude mít na život 

rodiny značný vliv. Abyste se připravili na tyto změny, nabízíme tři Zlatá pravidla:

Pravidlo č. 1  Hledejte v rodině podporu a nebojte se dobrých kompromisů

Motivace ke slaďování a vědomí důsledků může být určující pro způsob a míru skloubení 

práce a rodičovství. Záleží jistě na tom, kolik máme dětí a jakého jsou věku. Není lhostej- 

né, zda partner a širší rodina (zejména v případě, kdy je chceme do procesu zapojit)  

s vaším skloubením práce a rodičovství souhlasí, podporuje je nebo naopak. Máte 

trvat na svém a nebrat v úvahu jiné názory, protože jde o vaší práci? Nebo máte okolí 

přesvědčit o svém (často úplně opačném) názoru? Máte vzít v úvahu i jiný názor  

a pokusit se o případný kompromis? Zkušenosti žen mluví o tom, že nepodpora nebo  

jen zdánlivá formální podpora je překážkou pro slaďování a rodinné vztahy spíše 

zhoršuje. Naopak kompromis, souhlasné přijetí a nadšená podpora mohou být  

v důsledku přínosné pro všechny. Hledejte tedy v rodině podporu a nebojte  

se dobrých kompromisů.

Pravidlo č. 2  Vyjasněte si svou představu a zvažte svou kapacitu

Důležité je, jak velkou část dne si pro práci vymezíte. Je potřeba počítat s tím, že k vlastní 

práci musíte připočítat také čas na cestu do práce, na schůzky, pracovní komunikaci  
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Služby péče o děti
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Jak sladit práci s rodinou? Tři zlatá pravidla
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a	případně	na	„rozvoz”	dětí.	Je	možné,	že	budete	potřebovat	podle	náročnosti	práce	 

i více času na relaxaci tak, abyste měla na rodinu a výchovu dětí ještě energii. Efektivní 

může být přístup postupného rozšiřování - vzít si práce spíše méně a pak přidávat,  

než naopak.

Zásadní je také, jakou máte o sobě vy sama/sám představu. Kolik práce zvládnete? Kolik 

by toho na vás bylo moc? Příliš vysoké nároky mohou být nebezpečně stresující a příliš 

nízké zase mírně demotivující.

Pravidlo č. 3  Vaše práce přece přinese rodině finanční prostředky

Mějte na mysli to, že vaše práce přináší zisk pro rodinu i pro vás. Když jste v koncích, 

napište si pár bodů, které zodpoví následující otázky: K čemu výdělek potřebuji? Kolik 

potřebuji vydělat? Co s výdělkem udělám? Co by se stalo, kdyby tyto peníze naše rodina 

ještě nějakou dobu neměla k dispozici? Kromě toho, co by to přineslo nepříjemného, 

mohlo by nám to přinést i něco dobrého? 

Pokud jste si dokázali na všechny otázky pravdivě, upřímně a společně odpovědět, pak 

pro vás slaďování práce a rodiny nebude představovat problém, ale spíše příležitost. 

A pokud vám tato pravidla nepomáhají, najděte si podporu v organizaci, která vám  

s návratem do zaměstnání nebo slaďováním pomůže, nebo se zamyslete nad úpravou 

pracovní doby. 

V předchozích kapitolách bylo již zmíněno, že žena na mateřské nebo rodič na 

rodičovské dovolené má legislativní možnost vrátit se do zaměstnání dříve podle potřeb 

rodiny i svého uvážení. Česká legislativa je v tomto směru velmi dobře připravena. 

Nicméně, pokud rodič nemá možnost využít k hlídání prarodiče nebo placené služby 

péče o děti, které mají různé finanční rozpětí, zůstává rodič na rodičovské dovolené tři  

a více let. Pak může častěji docházet k tomu, že se z důvodů nemožnosti zajistit 

péči o děti rodič po rodičovské dovolené rozhodne nenastoupit zpět do původního 

zaměstnání. Slaďování pracovního a rodinného života je v případě neflexibilních pra-

covních úvazků, nedostatku předškolních zařízení za dostupnou cenu vlastně nemožná. 

 

Služby péče o děti do tří let věku

Síť služeb péče o děti do tří let věku není v České republice příliš rozvinutá. Z výzkumu 

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) provedeném v roce 2009 můžeme 

vysledovat, že nabídka teritoriálně a místně dostupných služeb péče o děti mladších 

tří let věku neodpovídá poptávce rodičů, o čemž svědčí i fakt, že mateřské školky 

navštěvuje až 25 % dětí mladších tří let. Otázka zabezpečení péče o děti do tří let věku  

v ČR je přitom předmětem poměrně časté mezinárodní kritiky.

V ČR jsou služby péče o děti do tří let věku poskytovány ve zdravotnických zařízeních 

typu jesle, dále pak v zařízeních provozovaných v režimu zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání. Služby typu “baby-sitting” jsou také převážně poskytovány 

v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Ačkoliv do školek mají přístup děti už od dvou let věku dítěte, tato poptávka je zcela 

nenaplněná. 

Zdravotnická zařízení typu jesle 

 

V průběhu 90. letech došlo k významnému poklesu počtu těchto zařízení z 1043 v roce 

1991 na 46 zařízení v roce 2011. V roce 2013 se narodilo 108 576 dětí, ale v jeslích bylo  

v tomto roce 1200 volných míst. 
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Jesle jsou tzv. zvláštní dětská zařízení léčebně preventivní péče, která pečují  

o všestranný rozvoj dětí do tří let věku. Zřizovateli jeslí jsou dnes nejčastěji obce,  

které je zřizují zcela podle svého uvážení a potřeb území.

Ke dni 1. 4. 2013 v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a pod-

mínkách jejich poskytování jesle právně zanikly. V souladu s tímto zákonem již jesle 

nepatří mezi zdravotnická zařízení. Cílem této legislativní úpravy byla skutečnost, že péči 

o všestranný rozvoj zdravých dětí do tří let věku není třeba poskytovat v režimu zdra-

votnického zařízení. Přechodné ustanovení stanoví, kdy bude ukončeno provozování 

jeslí jako zdravotnických zařízení podle dosavadních právních předpisů. Jesle mohou 

být dále provozovány v obecném režimu nebo v rámci živnostenského podnikání. Toto 

ustanovení říká, že jesle zanikly k 1. 1. 2014. Od této chvíle je pouze na rozhodnutí krajů  

a měst, zda budou zařízení péče o děti mladší dvou let věku provozovat.

Od 1. 1. 2012 bylo také zrušeno omezení pro děti starší dvou let věku, od této chvíle může 

dítě navštěvovat školku neomezeně a rodič má stále nárok na rodičovský příspěvek.  

V praxi to ovšem tak hladce nefunguje, protože předškolních zařízení je nedostatek  

a většinou přijímají děti od tří let věku. 

U dětí mladších než dva roky je zavedeno jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, 

po kterou je možné umístit dítě v zařízení péče o děti, aniž by rodič ztratil nárok na 

rodičovský příspěvek.

Soukromá zařízení dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

Obsahová náplň živnosti je specifikována jako individuální výchovná péče o svěřené děti 

do tří let věku v denním nebo celotýdenním režimu, zaměřená na rozvoj rozumových  

a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností  

a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti  

a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím 

hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Služby typu “baby-sitting” dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání

Jedná se o volnou živnost, obor činnosti č. 79 “Poskytování služeb pro rodinu a domác-

nost”. Obsahová náplň tohoto oboru činnosti volné živnosti je zejména specifikována 

jako zajišťování chodu domácnosti (vaření), úklid, praní, žehlení, péče o zahradu  

a podobně, individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátko-

dobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, 

obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti  

a jiná obstaravatelská činnost.

Služby péče o děti upravené v české legislativě

V současné době lze poskytovat služby péče o děti zřízením mateřské školy podle 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) nebo provozováním některé  

z živností péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o živnostenském podnikání). 

Současný právní řád nezná jiné služby péče o dítě předškolního věku. Pokud se nicméně 

poskytovatel péče o děti rozhodne neposkytovat péči v rámci vzdělávacích zařízení 

typu mateřských škol a zároveň jeho činnost nevykazuje znaky podnikání, musí být 

provozování služby péče o děti v souladu s obecně platnými předpisy, například v oblasti 

hygieny a stravování, požární a stavební oblasti aj. Soulad s těmito předpisy poskytova-

tel konzultuje s místním stavebním úřadem, osobami odborně způsobilými v požární 

ochraně a orgánem ochrany veřejného zdraví, případně s dalšími subjekty. 

Připravovaná legislativa “dětská skupina”

V současné době prochází legislativním řízením návrh zákona o dětské skupině. 

Dětské skupiny v tomto návrhu jsou koncipovány pro děti cca od jednoho roku dítěte 

do začátku školní docházky. Limitem je, že v jedné skupině může být maximálně 12 

dětí. Dětské skupiny nemají tak přesná pravidla, jako školky a odpůrci namítají, že zde 

zásadně chybí vzdělávání předškolních dětí. Nicméně stále platí to, že dětské skupiny  

budou příjemnou alternativou pro děti mezi jedním a třemi lety, kdy není ještě garanto-

vaný nárok na místo v klasické školce. 
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Jak probíhá proces návratu? 
Adaptační program České pošty
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Již v průběhu rodičovské dovolené je pro zaměstnance a zaměstnankyně České pošty 

připraven program pro snadnější návrat zpět do zaměstnání.

Jednak v podobě webového portálu www.ceskapostarodicum.cz, kde jsou průběžně 

umísťovány informace o dění na České poště. Rodiče zde mohou mezi sebou diskutovat 

a sdílet zážitky, ale také klást dotazy, např. z pracovně právní problematiky. Mohou se 

zde také přihlásit do e-learningových kurzů, tedy interaktivních školení, které absolvují 

přes internet z pohodlí domova.

Tyto kurzy jsou zaměřeny na různé oblasti rozvoje, ať už se jedná o Komunikaci, Stress 

management, Time management, nebo oblast poštou používaného softwaru APOST  

a xAPOST. Vzhledem k tomu, že je Česká pošta obchodně zaměřenou společností, jsou 

zaměstnancům/zaměstnankyním k dispozici také dva kurzy zaměřené na rozvoj ob-

chodních dovedností. Absolvováním těchto kurzů mohou zaměstnanci/zaměstnankyně 

výrazně posílit své dovednosti a připravit se tak na snadnější návrat.

Samotný adaptační proces po nástupu zpět do České pošty se řídí pravidly metodického 

pokynu Adaptační proces zaměstnance. Obecně však platí, že by rodič, který se vrací po 

více než roce, měl mít časový prostor alespoň dva měsíce na zapracování (znovuosvo-

jení si pracovních návyků, seznámení se s kolektivem a novými postupy) a mít po tuto 

dobu stanoveného mentora, který mu bude k dispozici pro případné dotazy.
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ABYCHOM ODLEHČILI CELÉMU TÉMATU SLAĎOVÁNÍ, MÁME PRO VÁS PRŮVODCE 

FLEXIBILNÍMI FORMAMI PRÁCE PODLE HOROSKOPU. BERTE NÁSLEDUJÍCÍ TEXT 

JAKO LEHKOU NADSÁZKU PŘI ÚVAHÁCH O TOM, JAKÝ PRACOVNÍ REŽIM BY VÁM 

VYHOVOVAL. MÁME PRO VÁS HVĚZDNÝ NÁVOD PRO INSPIRACI.

Kozoroh

Kozorozi jsou zvláštní znamení. Jsou tvrdohlaví, ničemu nevěří, raději vše prožijí sami 

a tím se přesvědčí, jak to vlastně funguje. Jsou citliví a podléhají výkyvům nálad. Když 

to na ně přijde, dokážou mlčet i několik dní. Než započnou nějakou činnost, seženou si 

nejlépe hned několik nezávislých posudků, které jim potvrdí, že tu věc provést lze. Jsou 

klidní a rozvážní, hodně času věnují myšlení. 

Jste znamení, které se neumí rozhodnout a potřebujete si nejdříve všechno osahat  

a vyzkoušet. Pro vás by výběr z možností flexibilních úvazků byl příliš velkým soustem. 

Na jednu stranu máte tendenci být součástí týmu, kde můžete o svých nápadech 

komunikovat a diskutovat, na druhou stranu máte silnou potřebu mít klid na práci bez 

vyrušování kolegů a kolegyň. Vzhledem k uvedené těkavosti a potřebám měnícím se  

v průběhu dne je pro Kozoroha nejvhodnější klouzavá pracovní doba. Klouzavá pracovní 

doba vám umožní určit si začátek a konec pracovního dne, tedy najít si klid na práci, 

 a zároveň vám dá možnost být součástí kolektivu na pracovišti v hodinách určených 

zaměstnavatelem, např. mezi 10:00 – 13:00, a podle potřeb sladit pracovní a rodinný život.

Vodnář

Vodnáři jsou velmi oduševnělým znamením. Základ jejich života tvoří ušlechtilé poh-

nutky, experimentování a zkoušení nových, neotřelých cest pro rozvoj a dobro lidstva. 

Intuice je správně nasměruje. Zkostnatělé jednání, respektování nepružných pravidel je 

nudí a nepatří k těm, kdo dodržují tradice a zvyky. Proto k nim patří spousta vědátorů, 

objevitelů a myslitelů. Originální je pro ně vzrušující. 

Pro Vodnáře, kteří  potřebují zkoušet nové věci a nemají v lásce respektování pravidel, 

není vhodná stereotypně rozložená pracovní doba. Potřebují čas na svůj osobní rozvoj 

a hledání nových cest. Nejvhodnějším pracovním režimem jsou pro ně konta pracovní 

doby. Konto pracovní doby znamená, že si mohou pracovní týden (40 hodin/týden) roz-

vrhnout tak, jak vyžaduje jejich práce. Jeden den jsou schopní se zahloubat do problému 

a věnovat mu celých dvanáct hodin, druhý den naopak potřebují volnost pro načerpání 

nové energie. Svůj režim si proto potřebují rozložit tak, jak jim vyhovuje (např. 12 – 10 – 4 

– 10 - 4). Konto pracovní doby jim umožňuje si týden rozvrhnout tak, jak vyžaduje jejich 

osobnost. Vzhledem k tomu, že nejsou paličatí, je možné se s Vodnáři lehce dohodnout 

na jejich pracovní době, svůj systém budou totiž bez obtíží respektovat.

Ryby

Ryby žijí hlavně ve svém vnitřním světě. Na duchovní úrovni bývají trochu přecitlivělé,  

to se pak uchylují do soukromí. Přesto rády pomáhají ostatním, udělaly by pro ně možné 

i nemožné. Jsou to naivní a sentimentální snílci, kteří mají milou a skromnou povahu. 

Daří se jim proplouvat životem poměrně dobře, bez komplikací. Pouze někteří dravci  

se vrhají proti proudu, po určité době se ale zklidní. 

Vzhledem k povaze Ryb, které jsou spíše tiché a citlivé, by se zdálo, že nejvhodnějším 

flexibilním úvazkem je home office, kde mají dostatek klidu na práci. Není to tak. Ryby 

mají tendenci uzavírat se do vlastního světa a podléhat melancholii, a proto je pro osoby 

narozené v tomto znamení nejvhodnější pružná pracovní doba. Díky možnosti upravit 

si podle potřeb a pracovního nasazení přítomnost v kanceláři máte prostor rozložit si 

pracovní dobu tak, abyste mohli být součástí týmu (jako hejna ryb), ale zároveň si užít 

„klidných	vod”	v	brzkých	ranních	či	pozdních	večerních	hodinách.

Beran

Zrozenci ve znamení Berana jsou silné osobnosti s jasnými cíli. Jejich nespoutaná 

energie jim v kombinaci s průbojností a otevřeností pomáhá dosahovat vždy vyšších 

cílů. Jsou to odvážní lidé, stoupenci nových, neotřelých myšlenek, které dokážou také 

prosadit. Smyslnost a nevázanost ve spojení s jejich bouřlivou povahou je činí zajíma-

vými. Jsou plni ideálů a velkorysí. Milují společnost a večírky. 

Vzhledem k živelnosti znamení a potřebě společenských setkání je pro Berany 

nejvhodnější posunutá pracovní doba. Lidé narození v tomto znamení potřebují obojí, 

uplatnění v práci a zároveň bohatý společenský život, který je naplňuje. Společenské 

akce a večírky jsou náročné na osobní režim, ranní rozjezd pak bývá pomalejší, proto je 

vhodné posunout svou pracovní dobu z osmé hodiny ranní na desátou či jedenáctou 

a naopak pracovat déle do včera, nebo později večer z domova. Vhodným režimem je 

tedy posunutá pracovní doba v kombinaci s home office (práce z domova). Tento režim 

vám umožní zapracovat ihned nápady a inspirace, které jste získali během konverzace 

na společenských akcích či s přáteli, nebo využít času, kdy vaše děti po náročném 

podvečeru v parku usnou a vy můžete v klidu pracovat.
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Býk

Období od 21. 4. do 20. 5. patří mohutnému, zdánlivě až těžkopádnému Býkovi. Tito 

lidé stojí oběma nohama na zemi, jsou to z drtivé části realisté stálé povahy a pevných, 

stabilních zásad. Jejich velkomyslný a čestný charakter je podpořen ještě srdečností 

a sebeovládáním. Jejich trpělivost je obdivuhodná, ale ne nekonečná. Dovedou umně 

hospodařit s financemi, nikdy nežijí v chudobě. Mají skvělou paměť. 

Pro Býky  je nejvhodnější klasická pracovní doba (8 hodin), mají rádi stabilitu a řád.  

Přesto občas potřebují volno na pár hodin, aby mohli zařídit neodkladné pracovní 

záležitosti, návštěvu doktora, vyzvednutí dětí ze školky, nečekanou návštěvu příbuzných 

nebo nemoc dítěte. Umožněné volno v rámci pracovní doby, bez nutnosti si vybírat 

dovolenou, si budou pamatovat a loajálně je vrátí v případě uzávěrky nebo při nečekané 

pracovní zátěži, kdy budou ochotni zůstat v práci přesčas bez ohledu na odměnu. Na 

Býky se zkrátka můžete spolehnout, vždycky budou tam, kde je potřebujete, v kanceláři.

Blíženec

Seznámili jste se s někým, kdo se narodil mezi 21. květnem a 21. červnem? Pak jste určitě 

překvapeni, co že je to za člověka. Je to znamení dvojčat, což se projevuje ve všech 

jejich činnostech a konání. Dokážou měnit názory, zaměstnání, milence či místo pobytu 

rychleji než aprílové počasí. Jsou obratní, energičtí, chytří a umí se perfektně vyjadřovat, 

přičemž vždy přidají špetku lehkého humoru. 

Vzhledem k lehkosti a tendenci se přizpůsobit novým věcem, s kterou Blíženci dis-

ponují, jsou osoby zrozené v tomto znamení vhodnými adepty a adeptkami na sdílené 

pracovní místo. Sdílené pracovní místo je režim, kdy se dvě osoby na určené pozici 

vzájemně domlouvají na pracovním režimu, předávají si informace a zodpovědnosti, sdílí 

zkušenosti a poznámky a určují si pracovní dobu. Nejčastěji je využíváno pro zkrácené 

úvazky. Osoby využívající tento pracovní režim tak mohou uzpůsobit své měnící se 

potřeby podle libosti (z dopoledne na odpoledne), ale také umí předat informace a pod-

klady někomu dalšímu, a to vzhledem k jejich komunikačním dovednostem. Pokud jste 

tedy narození v tomto znamení, najděte si protějšek, který s vámi bude sdílet jeden stůl, 

jednu židli a jednu pozici a vesele začněte slaďovat svoji práci s osobním životem.

Rak

Něžnost, přítulnost i hravost patří ke znamení Raka. Jsou jemní a bojácní a jejich cílem 

je spokojená rodina. Jsou citliví, někdy až sentimentální. Nepustí se s vámi do křížku, 

raději to vzdají a stáhnou se do své ulity, ze které jsou ochotni vylézt, až se ze zklamání 

vzpamatují. Nemají rádi lež a přetvářku, prokouknou každé podvodné jednání. I když 

jsou skromní, na své úspěchy jsou náležitě pyšní. 

Pro je trochu typické, že se bojí říci si o potřebu flexibilního režimu, často se tak dostávají 

do konfliktu mezi potřebou věnovat se rodině a být v práci. Pokud jste tedy narození  

v tomto znamení, zvažte, jaké potřeby má vaše rodina a jakou představu o své práci 

máte vy. Vzhledem k potřebám Raků je tedy významná pracovní doba, která vyjde vstříc 

jejich potřebě pečovat o rodinu. Vhodná je pro ně pružná pracovní doba. Pružná pra-

covní doba je definována zákonem a tvoří ji kombinace základních a volitelných úseků 

pracovní doby. Tento způsob slaďování poskytuje Rakům stabilní plán pro uspořádání 

jejich závazků jak vzhledem k zaměstnavateli, tak ke své rodině.

Lev

Lev bývá považován za krále zvířat, jehož majestátnost nenechává nikoho na pochy-

bách, že je nadmíru důležitý. Je hrdý na svůj původ a sebevědomí mu rozhodně nechybí. 

Rozvážně myslí, rozvážně jedná. Když s ním budete jednat jako v rukavičkách, vykoná 

rád a s úsměvem požadovanou službu. Dokáže odpustit váš prohřešek a povznést se 

nad chyby ostatních. Je bojovník. Doopravdy se zlobí jen málokdy. 

Osoba narozená ve znamení Lva se nerada nudí a přitom je schopná převzít zodpo-

vědnost tam, kde ostatní váhají, a to díky svému, někdy až příliš vysokému, sebevědomí. 

Lev je hrdý a málokdy umí přiznat, že jeho kapacita je vyčerpána, přesto je ochoten 

převzít další úkol. Pro Lvy je proto nejvhodnější volná pracovní doba, která jim umožňuje 

rozložit svoje kapacity tak, jak vyžadují jeho úkoly, plány, projekty, aktivity a rodina.  

Je ochoten pracovat do úmoru, ale pak požaduje kompenzace. Volná pracovní doba 

je velmi náročná na sebekázeň, zodpovědnost a dochvilnost, kterou tyto osoby mívají, 

proto je snadné se domluvit na termínech ze dne na den. Volná pracovní doba  

je lvím královstvím.
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Panna 

Dobromyslnou tvář mají zrozenci v Panně. Tak pečlivě a dokonale se chová málokteré 

znamení. Ve všem mají rádi pořádek a systém. Starosti jim dělají sebemenší opomenutí 

či detaily. Jsou něžní a plaše před vámi klopí oči. Celý život se marně snaží dostihnout 

svůj ideál života. Ten jim neustále uniká. Jsou velmi prozíraví, neplýtvají penězi, protože 

myslí na budoucnost svou i své rodiny. Bývají nenápadní. 

Skromná, tichá a pečlivá Panna - v kanceláři můžete zapomenout, že je ve vašem 

týmu. Díky jejich pečlivosti a preciznosti bývají pravou rukou vedoucích. Pro osoby 

narozené v tomto znamení může za určitých okolností být nejvhodnějším nástrojem 

na sladění pracovního a osobního života home office. Mají tak možnost si detailně 

rozvrhnout harmonogram a plně se soustředit na řešený problém s pečlivostí, která 

je jim vlastní. V rušných kancelářích bývají občas nesví, ze všeho hluku od zvonících 

telefonů přehlédnou drobnou chybu! Ovšem, pokud jejich děti nadělají hluku jako stádo 

bizonů, s radostí utečou do kanceláře, kde je vyzvánění telefonů jen drobným bzučením 

obtížného hmyzu.

Váhy

U Vah je nejdůležitější udržet si rovnováhu ve všem, co se jich týká, anebo co mohou 

ovlivnit. Když dodržíte určitou diplomacii, vždy se s nimi domluvíte. Lidé ve Váhách 

jsou pravdomluvní. Milují soulad – harmonii. Nepřekypují zrovna nadměrnou energií. 

Postupně shromažďují fakta pro to, aby se mohli dobře a spravedlivě rozhodnout. Jsou 

důvěryhodní a vyřeší spory ostatních ku spokojenosti všech. 

Pro Váhy je work-life balance mantrou a pro jejich spokojený život je neustálé vážení, 

vyvažování a zvažování nezbytnou součástí. Spokojeně pracují v souladu a harmonii 

se sebou, svým okolím, týmem, vedoucími a podřízenými. Tato pozice je velmi emočně 

náročná. Pro Váhy je proto vhodný nástroj kratší pracovní doba (bez snížení mzdy)  

v kombinaci s home office. Váhy svou práci odevzdají a pravdivě shrnou svoji činnost, 

můžete jim v tomto směru věřit. Stejně tak můžete věřit, že v tomto režimu si umí najít 

čas pro práci, která je pro ně důležitá, i o víkendech a po večerech. Svůj úkol, někdy 

váhavě, splní do puntíku.

Štír

Člověk ovlivněný slunečním znamením Štíra je aktivní a činorodý. Udržuje si široké 

spektrum zájmů. Protože je energický, do všeho se hrne rovnýma nohama. Chce být 

vždy mezi nejlepšími a často se mu to také daří. S nevšední zvídavostí vyzkouší všechny 

možné dobrodružné činnosti  jako třeba adrenalinové sporty. Chce v životě mnohé 

dokázat. Své soukromí si však pečlivě střeží. Na vše má svůj názor. 

Jedním z nejsložitějších lidí jsou právě Štíři. Osoby v tomto znamení jsou činorodé, 

aktivní, ale rychle ztrácí zájem o činnost, která už je nebaví. Mnoho projektů tak může 

bez kontroly potichoučku usnout. Pro toto znamení je proto nejvhodnějším nástrojem 

na sladění pracovního a osobního života rotace práce, která Štíry udrží v činorodosti, 

kterou potřebují, a nedovolí jim upadnout do stereotypu a nudy.  Na pozicích, kde je 

stanoven tento režim, je možné se vzdělávat, přeučovat, absolvovat stáže nebo se jen 

posouvat na další pozici, k další činnosti v rámci firmy. Svou energií umí rozhýbat dlouho 

zamrzlé projekty. Zároveň jim různé pozice a aktivity umožňují přizpůsobovat svoji práci 

rodinným požadavkům.

Střelec

Střelec má dobré srdce, touží poznat svět, je neuvěřitelně činorodý, stále se něčím 

zabývá. Miluje lidi, zvířata i přírodu. Je přímý, neposedný, aktivní a nabitý vnitřní energií, 

která mu pomáhá získat si spoustu přátel a známých. Bývá středem zájmu na večírcích, 

protože má stále co říci. Optimismus mu pomáhá zvládat idealistické představy. Nejen, 

že vše pozoruje, ale pak to i vtipně okomentuje. 

Střelec je stejně jako Štír činorodý, potřebuje kontakt s mnoha a mnoha lidmi, což jedna 

pozice ve firmě nenabídne. Umí získat kontakty, o kterých se ostatním jenom zdá, uzavřít 

tyto osoby do kanceláře je předem prohraný boj. Střelec je neustále v pohybu. Pro osoby 

narozené v tomto znamení je nejvhodnějším nástrojem teleworking. Teleworking je 

práce přes internet, vlastně určitá verze home office (práce z domova) s tím, že hlavní 

pracovní místo je v domácí kanceláři. Střelci si libují v komunikaci, chatování, tele-

fonování, síťování, což v kancelářích bývá na obtíž. Přesuňte tyto osoby do obráceného 

režimu a přinesou vám nevídané zisky. Tento režim jim zároveň plně umožní sladit svoje 

potřeby s potřebami zaměstnavatele, ale i rodiny.
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Tato publikace je určená rodičům, jejich rodinám a jejich dětem a má být průvodcem 

rodičovstvím. Česká pošta ovšem rozvíjí další aktivity. Je zaměstnavatelem, který 

aktivně podporuje rovné příležitosti a pomáhá potřebným tam, kde se peněz nedostává.

Peníze, které Česká pošta každoročně věnuje neziskovým organizacím, jež pomáhají 

potřebným, se čerpají ze sponzoringového rozpočtu České pošty. Tento rozpočet je  

v souladu s Usnesením vlády č. 334/1999 o sponzoringu státních podniků, které vyme-

zuje, jakým subjektům a na které konkrétní účely (charitativní, humanitární a sociální 

oblast, zdravotnictví, školství, péče o mládež) smí být poskytnut dar. Výše je omezena 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to  nejvýše 5 % ze základu pro výpočet 

daně z příjmu sníženého o odčitatelné položky. 

Za rok 2013 se sponzoringová komise rozhodla darovat finanční částky do oblasti 

charitativní a sociální - na podporu sociálně a/nebo zdravotně znevýhodněných dětí. 

O spolupráci s doporučením vhodných subjektů byly požádány Odbory sociální péče 

jednotlivých krajů - krajskými úřady bylo doporučeno celkem 36 subjektů (žádostí).

Dalších 26 žádostí subjektů bylo získáno na základě vlastního oslovení nebo přišlo  

nezávisle na doporučení krajských úřadů, z toho 15 žádostí odpovídalo strategii  

sponzoringu. Těchto 15 žádostí bylo rozřazeno podle krajů a sloučeno s žádostmi 

doporučenými krajskými úřady.

Celkem bylo projednáno 377 žádostí, 62 z nich vyhovovalo legislativním podmínkám  

a celkem 32 z těchto žádostí bylo podpořeno. 

Finanční dary:

•	 Diagnostický	ústav	sociální	péče	Černovice,	p.o.

•	 Asociace	rodičů	a	přátel	zdravotně	postižených	dětí	v	ČR,	o.s.,	Klub	Klokánek

•	 Občanské	sdružení	rodičů	a	přátel	dětí	s	handicapem	Orion

•	 Dětské	centrum	Semily,	p.o.

•	 Centrum	pro	rodinu	Náruč,	o.s.

•	 Centrum	sociální	pomoci	Třinec,	p.o.

•	 Čtyřlístek	-	centrum	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Ostrava,	p.o.

•	 Občanské	sdružení	Pro	Vás

•	 Domov	Sněženka	Jeseník,	p.o.

•	 Sdružení	pro	ranou	péči	v	Pardubicích,	o.s.

•	 Centrum	Don	Bosco	Salesiánský	klub	mládeže,	o.s.

•	 Asociace	pro	pomoc	handicapovaným	dětem,	o.s.

•	 Diakonie	ČCE	-	středisko	Západní	Čechy	církevní	právnická	osoba

•	 Dětský	domov	Charlotty	Masarykové,	p.o.

•	 Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Lochovice,	p.o.

•	 Barevný	svět	dětí

•	 Domov	Petra	Mačkov,	p.o.

•	 Domov	pod	lípou,	poskytovatel	sociálních	služeb,	p.o.

•	 Domov	Laguna,	poskytovatel	sociálních	služeb,	p.o.

•	 Domov	Mladá,	poskytovatel	sociálních	služeb,	p.o.

•	 Élie,	o.s.

•	 Dětský	domov	a	Školní	jídelna	Most,	p.o.,	K.H.Borovského	1146

•	 Sociální	služby	Uherské	Hradiště,	p.o.	-		Kunovice	-	domov	pro	osoby	se	zdravotním

 postižením

•	 Sociální	služby	Uherské	Hradiště,	p.o.	-	Medlovice	-	domov	pro	osoby	se	zdravotním

 postižením

•	 Jihomoravské	dětské	léčebny,	p.o.	-	Křetín

•	 Dětské	centrum	Kyjov,	p.o.

•	 Dětské	centrum	Znojmo,	p.o.

•	 Dětský	diagnostický	ústav,	Středisko	výchovné	péče,	Základní	škola	a	Školní	jídelna 

 Plzeň, Karlovarská 67, Odloučené pracoviště - Středisko výchovné péče 

 Karlovy Vary, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary

•	 Útočiště	o.p.s.

•	 Sdružení	Linka	bezpečí
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Informační zdroje a legislativa

•	 Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	- http://www.mpsv.cz/

•	 Výzkumný	ústav	práce	a	sociálních	věcí	- http://www.vupsv.cz/

•	 Český	statistický	úřad	-	http://www.czso.cz/

•	 Srnský,	Pavel.	První	pomoc	u	dětí.	Praha,	2007	:	

 Český červený kříž. 100 s. 3 přeprac. vyd. 

 Dostupné také z http://www.cervenykriz.eu/cz/edicepp/PP-u-deti.pdf

Poradny

•	 APERIO	-	Společnost	pro	zdravé	rodičovství	- http://www.aperio.cz/

•	 Poradna	pro	občanství,	občanská	a	lidská	práva	-

 http://www.poradna-prava.cz/program-rodice-a-deti.html

•	 Baby	web	-	http://www.babyweb.cz/

•	 Moje	rodina	-	http://www.moje-rodina.cz/

Autorské texty 

•	 Bc.	Petra	Kubálková,	zdroje	APERIO

•	 JUDr.	Jana	Seemanová,	zdroje	APERIO

Veřejné zdroje a ilustrace

•	 Webový	portál	- http://www.penize.cz/

•	 Webový	portál	-	http://www.nejskolky.cz/

•	 Webový	portál	-	http://astrocafe.centrum.cz/

•	 Webový	portál	-	http://www.vakcinace.eu/

“

Ivan Feninec, 

výkonný ředitel úseku řízení lidských zdrojů, ČP

Aktivní a motivovaní rodiče jsou pro Českou poštu 

velkým přínosem. Pošta si je vědoma své společenské 

odpovědnosti, a proto je otevřena diskuzi a možnostem 

pro slaďování pracovního a rodinného života svých 

zaměstnanců a zaměstnankyň.

Lucie Carbolová a Petr Dobrý, 

experti HR sekce rozvoj lidských zdrojů, ČP

“Věříme, že program, který jsme pro rodiče připravili, 

jim pomůže při návratu do pracovního procesu. 

Zároveň pracujeme na tom, aby rodiče byli v práci 

vnímáni jako nedílná součást týmů.

Zdroje

Věřím, že průvodce ČP se setká s nadšeným přijetím 

a že splní do puntíku svůj úkol - informovat, pobavit, 

poradit. Svým počinem se ČP dostává mezi špičku  

v oblasti práce s lidmi.

Petra Kubálková

“
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