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Úvod 
Otevíráte Bedekr pro odvážlivce, neboli pro muže, kteří chtějí být pro své děti víc než „ten 

pán, co si s nimi večer trochu pohraje, dají se na něm vyprosit drahé dárky a máma jím hrozí 

vždycky, když už si neví rady.“ Je pro muže, kteří chtějí být důležitou součástí života svých dětí, 

chtějí znát jejich radosti i starosti, vidět jejich každodenní pokroky, být u jejich prvních kroků, 

lásek, pomáhat jim překonávat překážky, chtějí pro ně být vzorem, chtějí si s nimi jednou, až 

budou velké, moct zajít na pivo a pokecat o životě…Je pro muže, kteří možná sami neměli se 

svým otcem úplně vřelý vztah, a chtěli by, aby to jejich děti cítily jinak… Jen třeba nevědí, jak 

si na to najít čas. Jak vlastně udělat, aby se dětem mohli věnovat a zároveň jejich rodina 

nestrádala materiálně? Jaké mají možnosti? Detailní návody zde nenajdete, oni ani neexistují, 

protože každému vyhovuje něco jiného. Každý má také trochu jiné možnosti. Přinášíme spíš 

inspiraci a trochu jiné pohledy na věc. 

Pro inspiraci jsme se za vás ptali mužů, kteří byli na 

rodičovské, co jim to dalo a vzalo. A totéž jsme pro 

srovnání zjišťovali i u mužů, kteří na rodičovskou 

neodešli. Další podněty jsme hledali i v cizině. Také 

jsme sondovali u žen, co si myslí o mužích na 

rodičovské, co je pro ně samotné na celodenní péči 

o děti nejtěžší a proč je někdy obtížné pustit do 

tohoto jejich tradičního „království“ své partnery. 

Pro muže, kteří uvažují, že by doma s dětmi zůstali, 

jsme shromáždili přehled, na co mají nárok a jak si 

vše zařídit. Přinášíme vám i pár zajímavostí o vývoji 

nároku na rodičovskou a další zajímavá data. 

Tento bedekr vzniknul jako součást projektu Táta na 

plný úvazek. Jeho prostřednictvím podporuje Liga 

otevřených mužů aktivní otce, posiluje prestiž a 

kompetence mužů v roli hlavních pečovatelů o děti. Souběžně s tím motivuje firmy k 

poskytování benefitů otcům a k zavádění forem organizace práce, které umožňují 

rovnocenné pracovní zapojení obou rodičů. V projektu nabízíme informace a bezplatné 

osobní konzultace mužům, kteří jsou s dítětem doma na rodičovské, i mužům, kteří o tom 

teprve uvažují. Podporujeme jejich aktivní otcovství a start vlastního podnikání. 

Doufáme, že touto publikací mužům poodhalíme tajemství, co se odehrává doma, když oni 

chodí do práce, o co možná přicházejí a jak to zařídit, aby se stali opravdovou součástí života 

svých dětí. Chceme vás pobavit, i vám dát podněty k zamyšlení, možná vám dodat trochu 

odvahy a vzbudit u vás chuť pokusit se hledat jiné, a ne jen vyšlapané cesty. Málokdo totiž na 

smrtelné posteli lituje, že nestrávil víc času se svým šéfem. 
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Muž a rodičovská 
pohledem odborníka 
O rodičovské dovolené s psychologem, 

psychoterapeutem, odborníkem na aktivní otcovství, 

otcem pěti dětí a ředitelem Ligy otevřených mužů 

(LOM) PhDr. Martinem Járou 

 Setkáváte se s různými táty - s těmi nastávajícími, s těmi, kteří už pečují o děti 

v kompletní rodině i s těmi, kteří řeší péči o děti po rozchodu s partnerkou. Pozorujete 

v této různorodé skupině mužů nějaký trend ohledně rodičovské dovolené? 

Podle mne všechny tyto skupiny otců spojuje troufalost. V tom dobrém slova smyslu. Péče o 

malé děti je zajímá a rodičovskou berou jako reálnou variantu. Někteří ovšem záhy dodávají 

různá ale: moje žena si to nepřeje, mám vyšší plat, moje ex-partnerka si dítě uzurpuje atd. 

Jestli jsou to ovšem výmluvy nebo ověřené limity, to nechci soudit. Každopádně dnešní 

otcové si na rodičovskou věří. Podle výzkumu Táta na plný úvazek (2013) má o rodičovskou 

upřímný zájem každý desátý český táta…       

 Pohled na otcovství a péči o děti se ve společnosti pomalu mění, přesto starost o 

finanční zabezpečení rodiny náleží mužům. Jak to z vaší zkušenosti muži většinou vnímají, 

je to pro ně zátěž či nevýhoda? 

Ekonomická role otců dnes není nesporná. Počet žen, které vydělávají více než muž, pomalu 

stoupá. Podle výzkumu Podoby otcovství v ČR (2010) až 30% žen – matek má dnes stejný 

nebo větší plat než jejich mužské protějšky. Přesto je finanční zabezpečení rodiny nadále 

doménou mužů. Existuje sociologický názor, že tuto doménu muži ani opustit nechtějí – 

přináší jim výhody, zejména moc. Z psychologického hlediska bych to tak jednoznačně 

neviděl. Nutnost hlídat mandatorní výdaje, třeba splácet hypotéku, je pro mnohé otce velký 

stres. Jeden můj klient si připadá jako běžec na běžícím pásu, který nemůže zastavit. Není 

mocný, je bezmocný.         

 Je podle vás něco, o co se muži tím, že nevyužívají možnost odejít na rodičovskou 

aspoň na kratší dobu, ochuzují? 

Nejdřív chci otevřeně říct, že LOM podporuje muže v tom, aby aspoň část rodičovské vzali na 

sebe. Ze tří důvodů. Zaprvé jim to umožňuje mu navázat hlubší vztah se svým dítětem, řekl 

bych tělesně ukotvený. Během prvních let života dítěte se totiž rodič musí svého dítěte často 

dotýkat: nosit ho, mýt, krmit…  Zadruhé muži na rodičovské pochopí i docení svoji partnerku. 

Každodenní péče o dítě je jistě radost, ale také náročná práce. A zatřetí - rodičovská muže 

posouvá v jejich osobním vývoji. Vyzkoušejí si stoprocentní odpovědnost za druhou bytost. A 

učí se různým dovednostem, třeba trpělivosti - to je pro mnohé muže velká výzva.         



6 
 

 Jak se muži stavějí k možnosti, že by část zodpovědnosti za finanční zajištění rodiny 

přenechali svým partnerkám? 

Stručně řečeno, čeští muži mají zájem o aktivní otcovství a zároveň si chtějí udržet roli 

živitele. V rámci výzkumu Podoby otcovství v ČR (2010) až 80% mužů souhlasilo s výrokem, že 

jsou spíše pro tradiční rozdělení, tedy že muž by měl živit rodinu, zatímco se žena stará o děti. 

Stejné množství mužů ovšem souhlasilo s výrokem, že péči o děti by si měli rodiče spravedlivě 

rozdělit. Ano, je to rozpor, ale také zárodek změny. Mezi muži, kteří vidí svou roli ve finančním 

zabezpečení rodiny je tedy zároveň i velké množství aktivních a moderních otců, kteří se 

chtějí více zapojit do péče o děti. 

 Váš výzkum Táta na plný úvazek (2013) ukázal, že poměrně dost žen si vlastně 

nepřeje, aby jejich partner zůstal s dítětem na rodičovské. Překvapilo vás toto zjištění? 

To jsme opravdu nečekali… Jak si vysvětlit, že až dvě třetiny českých žen mužskou variantu 

rodičovské nevítají? Nabízí se, že mnohé ženy u nás nechtějí opustit a přepustit svoje tradiční 

teritorium. Že by taky (jako v případě mužů – živitelů) byla ve hře moc a bezmoc? 

Každopádně se jasně ukazuje, že účast mužů na rodičovské je silné partnerské téma. Zaleží na 

tom, jak k němu přistupují a jak o něm komunikují oba rodiče – se svými názory, zkušenostmi 

a předsudky. 

 Co by podle vás pomohlo, aby na rodičovskou chodilo víc mužů? 

Bezpochyby musejí nastat systémové změny. Mám na mysli nejen vyrovnávání platů žen a 

mužů a státní podporu zkrácených úvazků, ale i změnu personální práce ve firemním i 

státním sektoru. Zaměstnavatelé se totiž řídí tradičními schématy: ve výzkumu Podoby 

otcovství (2010) 77% personalistů vyslovilo souhlas s výrokem, že je přirozenější, aby se o 

děti starala matka. Sami otcové jsou, zdá se, progresivnější. Výzkum Táta na plný úvazek 

(2013) ukázal, že jen 27% z nich rodičovskou nevyužilo z toho důvodu, že se o děti dokáže 

postarat lépe matka. Hlavní překážkou jsou – jak jinak – peníze. Podle stejného výzkumu by 

70% otců na rodičovskou nenastoupilo z finančních důvodů… Tady by se zaměstnavateli měl 

spolupracovat stát. Možná už i u nás nastal čas pro variantu rodičovské, kdy se v péči o děti 

rodiče střídají. Ne povinně. Ale dobrovolně s tím, že druhého rodiče (pravděpodobně otce) 

stát finančně podpoří. Aspoň do té míry, že peníze pro něj – a pro celou rodinu – už nebudou 

překážkou ani středobodem rozhodování.   
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Když jde na rodičovskou táta… a 
máma je tam s ním. 
Málokdo ví, že na rodičovské může být zároveň otec i matka. Má to jeden háček: rodičovský 

příspěvek dostávají jen jeden. Pro Adama s Marií to ovšem nebylo neřešitelné, oba jsou lékaři 

a poměrně snadno si našli práci, kam oba dochází jen na jeden až dva dny v týdnu. Ptali jsme 

se, jak to u nich funguje, co jim společná rodičovská dává a jak jim to ovlivnilo vztahy s dětmi 

i vzájemné soužití. 

Adam a Marie, táta a máma na společné rodičovské dovolené 

Adam má se ženou Marií dva syny, Barucha (4) a Rubena (2) a už třetím rokem jsou oba spolu 

na rodičovské dovolené. Adam pracuje jednou týdně na soukromé klinice následné péče jako 

lékař. Jeho žena dělá jednou týdně prenatální diagnostiku v soukromém gynekologickém 

středisku. V pondělí vodí staršího syna do školky Adam, pak jde do práce a je tam až do úterý 

odpoledne, kdy ho zase vyzvedává. V úterý ráno ještě odběhne z práce opět zavést Barucha 

do školky. Ve středu má kluky na starosti celý den sám, žena je totiž v práci. Čtvrtky, pátky a 

víkendy tráví všichni spolu. Na první pohled složité uspořádání, ale Adam ho hodnotí jako 

v dané chvíli to nejlepší. 

Je středa ráno, půl sedmé ráno a budík budí nejdřív Marii s Adamem. Kluky, čtyřletého 

Barucha a dvouletého Rubena musejí z postele vytáhnout, ne jako o víkendu, kdy už jsou 

vzhůru klidně v půl šesté. Společně se nasnídají a Marie odchází. Každou středu pracuje 

na soukromé gynekologické klinice. Oba syny vypravuje Adam, probíhá to vlastně docela v 

klidu. Ne jako v pondělky když vede do školky jen Barucha a sám potom spěchá do práce – to 

bývá hektičtější. Kluci se ráno ještě stihnou podívat na jeden díl Rodiny Nessových, do baťohu 

si zabalí knížku „Jak jel Egu na konec světa,“ aby jim cesta metrem a autobusem do školky líp 

utíkala. V lesní školce, kam Baruch chodí třikrát týdně, se loučí přesně v 8:30. A Adamovi 

s Rubenem začíná „klídek“. Obvykle si zajdou na farmářský trh na náměstí Jiřího z Poděbrad, 

zastaví se na kávu a chvilku stráví na hřišti. Buď jdou sami, nebo si dají sraz s nějakou 

kamarádkou s malými dětmi. Kamarádi mají čas pochopitelně spíš odpoledne. Tentokrát se 

potkáme spolu, a zatímco si děti hrají, můžu se vyptat, jak se žije muži na rodičovské 

dovolené. První otázka je jasná: 

Jak ses vlastně na rodičovské ocitnul? 

Šel jsem na ni ze dvou důvodů a oba byly stejně silné. Zaprvé mě to v práci už dost štvalo. A 

zadruhé jsem tam trávil moc času, zato s Baruchem, kterému byl tehdy rok, jsem byl strašně 

málo. Dělal jsem v nemocnici a to je hodně náročné – vlastně jsem do práce odcházel brzy 

ráno jako dělníci do fabriky a vracel se pozdě večer jako manažeři. 

Jak vás vlastně napadlo, že budete na rodičovské oba? Proč nešla tvoje žena zpátky do práce? 
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Nechtěla. Vadilo jí sice, že jsem hodně v práci, ale vyměnit si to nechtěla. Tak jsme pak přišli 

na tohle řešení. Já jsem v té době pracoval z domova na jednom projektu, což nám určitě 

rozhodování usnadnilo. A potom jsem se dostal k současné práci, časem se to ustálilo a 

nedávno začala znovu do práce na jeden den v týdnu chodit i Marie. Vždycky jsme ale věděli, 

že musíme mít nějaký přivýdělek, bez toho by to nešlo. 

Co na to říkali v původní práci? 

Že to snad nemyslím vážně a že jsem za měsíc zpátky. Já jsem vlastně odcházel měsíc před 

uplynutím smlouvy na dobu určitou a ještě měsíc před tím jsem jim to oznámil. Najednou mi 

změnili smlouvu na dobu neurčitou. Nikomu jinému, tzn. asi pěti dalším kolegyním v téhle 

situaci, se to nestalo, jen mně. 

Čím to? 

Podle mě nevěřili, že na rodičovské vydržím. 

Před odchodem na rodičovskou jsi měl poměrně dobře rozjetou kariéru v jedné pražské 

nemocnici, teď pracuješ „jen“ na klinice následné péče. Jak tuhle změnu vnímáš? 

Na to, jak jsem tam málo, si vydělám docela dost peněz a našel jsem si tam věci, které mě 

baví. Je to i odborně zajímavé, takže to není jen práce pro peníze a otrava. Akorát se mi to 

nezapočítává do přípravy k atestaci, což mě občas znepokojuje, ale zatím to neřeším. 

Pomohlo ti to nějak v pracovním životě? 

Určitě. Hlavně jsem se naučil samostatně rozhodovat. Jsem tam většinu času jediný lékař, za 

léčebný postup zodpovídám jen já, to v nemocnici není. Tam se musí všechna důležitá 

rozhodnutí konzultovat s nadřízenými. 

Jak reagují lidé ve tvém okolí na to, že jsi na rodičovské? 

Většinou se spíš diví, že jsme na rodičovské oba. 

Jak ti tohle uspořádání vyhovuje? 

Je to to nejlepší řešení. Mně normálně docela trvá, než se na kluky naladím. Mít na to jen ty 

tři hodinky večer mi nevyhovovalo, kdežto teď na to mám prostoru dost. A na těch „svých“ 

středách oceňuju, že mají jasný řád. Po dopoledni na hřišti nebo v kavárně si buď zajdeme na 

oběd někde venku, ale Ruben je dost vybíravý, takže v poslední době skončíme spíš doma. 

Uvaříme si, najíme se a vyrazíme zase ven. Často jdu něco zařizovat a on mi u toho usne 

v kočárku, pak dojedeme pro Barucha, kluci si třeba ještě pohrají v Toulcově dvoře nebo 

zajdeme zase na hřiště. Často tam pak za námi přijde Marie. Je to dost pohoda. 

Naopak když jsme všichni spolu, není jasné, kdo je tam autorita, takže mnohem víc času a 

energie se spotřebuje na domlouvání a s takovou nám často den jakoby uplyne pod prsty. A 



9 
 

kluky taky docela dráždí, že když jsme doma oba, tolik se jim nevěnujeme, že si spolu 

povídáme a oni mají pocit, že jim něco uniká. Když jsme na ně jen jeden, jedno který z nás, 

tolik se to nenastává a paradoxně máme víc prostor dělat si něco svého. 

Řekl bys, že teď líp chápeš svoji ženu? 

Ani ne, někdy spíš naopak. Ale zase cítím, že pro matku je tam ještě něco jiného, čemu 

nerozumím. Když na tohle zapomenu, můžu mít někdy pocit, že něco zbytečně prožívá. 

Změnila ti rodičovská nějak vtah k dětem? 

Nezažívám to, že jsou děti nadšené, když přijde táta z práce a vrhnou se na něj a chtějí si 

s ním pohrát. Takový ten „táta hrdina“ prostě nejsem. Ale vlastně není po čem toužit, když je 

to vykoupený tím, že děti skoro nevidíš. S mladším synem to vlastně ani neznám jinak. Když 

jsem viděl, jaké v prvním roce dělá pokroky, docházelo mi, že jsem s Baruchem tohle období 

strávil převážně v práci, a vůbec jsem nechápal, jak jsem tam mohl nebýt. Od půl sedmý do 

šesti, ten hlavní čas, kdy děti žijí, jsem tam prostě nebyl. A to říkám s dost velkou lítostí. 

A jak to vidí Marie? Souhlasí s tím, že je to nejlepší uspořádání – jen si původně myslela, že 

budou mít víc času na sebe. To se jim sice tolik nedaří, ale pořád je to lepší, než kdyby Adam 

pracoval v nemocnici a musel každou chvíli sloužit, aby se vůbec uživili. Vzpomíná, že býval 

hodně unavený a často i dost nespokojený: bylo vidět, že by s Baruchem byl rád častěji  a 

zvažoval, jestli mu za to ta práce stojí. A nespokojená pak byla vlastně i Marie, protože být na 

to celý čas sama ji vyčerpávalo. Teď můžou přece jen žít méně rutinní život, než je obvyklé: 

zajít si dopoledne do kavárny, vyrazit na výlet i uprostřed týdne a nežít jen od víkendu 

k víkendu. Ani jeden není moc na plánování, tak se občas v té „hromadě volného času“ ztratí 

a najednou zjistí, že den je pryč a oni nezažili nic „převratného,“ ale i tak je to spíš pohoda. 

Navíc Adam stále ještě přináší dost podnětů na neobvyklé akce, má víc energie zařizovat věci 

pro rodinu a to Marie hodně oceňuje. 

Taky si myslí, že pro sebe mají větší pochopení, když zažívají roli toho druhého. Marie ví, jaké 

to je přijít unavená z práce a také ví, jak je náročná péče o děti. A to že jsou oba navzájem 

svědky toho, že se jim při tom ne vždycky daří všechno tak, jak by si představovali, vede 

k větší shovívavosti. Marie to komentuje: „Někdy se sice přistihnu, že „vylepšuji“ hromádky 

s oblečením na druhý den, ale spíš se snažím pochválit třeba i maličkost, protože si dovedu 

představit, jak to byl náročný den.“ 

Samozřejmě, že je také ráda, že si Adam s dětmi buduje úplně jiný vztah, než když byl v práci 

na plný úvazek – je to i vidět na rozdílu mezi starším a mladším synem. Baruch je pořád ještě 

trochu maminčin, ale Ruben už tohle tolik nemá. U staršího se to navíc dost mění, je vidět, že 

si teď společný čas s tátou oba užívají mnohem víc. 

V neposlední řadě Marie oceňuje, že má možnost vidět zblízka i jinou cestu rodičovství, což je 

pro ni obohacující. 
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Zkušenosti tátů z rodičovské 
dovolené 
Několika mužů, kteří jsou nebo byli na rodičovské dovolené, jsme se ptali, jak se na ní octli, co 

na ní bylo nejlepší a co nejhorší. Zajímavé čtení. Jména některých respondentů byla 

změněna. 

Petr Pravda: 

1. (Byl) Jste na rodičovské. Jak k tomu došlo? / Proč jste na ni šel? 

Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Kdo z nás dvou zůstane s dítětem doma, jsme byli 

dohodnuti s partnerkou již před narozením syna.  

Důvodem jsou finance. Partnerka má větší plat.  

 

2. Co je pro vás na rodičovské nejlepší? Jaké tři nejlepší věci vám to dalo? 

Nejlepší a ten největší důvod proč jít na rodičovskou je, že vidíte vaše dítě vyrůstat a prožívat 

s ním každý den od rána do večera.  

   - Dítě naučí dospělého vnímat svět trochu jinak.  

   - Z velkých starostí se rázem stanou malé problémy.  

   - Každý den se snažím vnímat jako jednu velkou hru.  

 

3. Co je na rodičovské nejtěžší? Jaké tři věci vám to vzalo? 

Narození dítěte člověku převrátí život vzhůru nohama. Je tu malé stvoření, které je na vás 

stoprocentně závislé.  

   - Určité omezení osobní svobody. Už nelze např. něco podniknout najednou ze vteřiny. Vše 

se musí alespoň trochu plánovat.  

   - Kontakt s lidmi. Pracovní kolektiv.  

   - Dlouhý a poctivý spánek  

 

Tomáš Prchala: 

1. (Byl) Jste na rodičovské. Jak k tomu došlo? / Proč jste na ni šel? 

Ano, byl jsem na rodičovské dovolené zhruba 2 a půl roku. 

Dítě jsme s manželkou plánovali a tak jsme se také předem na mnoha věcech dohodli. 

Na rodičovskou dovolenou jsem šel z několika důvodů. 

a) manželka měla v té době mnohdy dvojnásobnou výši čistého měsíčního příjmu. 

b) vyhodnotili jsme, že návrat do její pracovní pozice by mohl být daleko náročnější než do 

mé 

c) má práce a mé činnosti se dají dělat daleko lépe z domova 

 
2. Co je pro vás na rodičovské nejlepší? Jaké tři nejlepší věci vám to dalo? 
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Nejlepší bylo: 

- přečetl jsem mnoho knih 

- bylo více času na vzdělávání 

- bylo více času se věnovat domácnosti, zahradě, rodinnému domu 

Dalo mi to: 

- možnost ovlivňovat daleko více výchovu mé dcery 

- životní zkušenosti, které spousta mužů mít nebude 

- novou práci a nové příležitosti 

 
3. Co je na rodičovské nejtěžší? Jaké tři věci vám to vzalo? 

Nejtěžší je: 

- období kdy dítě ještě nekomunikuje slovně (verbálně) 

- nemocné dítě 

- finanční závislost na partnerovi 

Vzalo mi to: 

- práci na 2 a půl roku 

Další 2 věci napsat nemohu, jelikož mne nenapadají. 

Pokud bych na ně za nějakou dobu přišel, nebylo to tak 

důležité, abych mluvil o ztrátě. 

 
Jakub Jirečka 

1. (Byl) Jste na rodičovské. Jak k tomu došlo? / Proč 

jste na ni šel? 

Žena dostala práci v cizině, byla to pro ni příležitost a já 

jsem rád zůstal s oběma dětmi doma. S první ženou 

jsme měli děti, když jsem byl hodně mladý…a teď jsem 

to chtěl udělat jinak. 

2. Co je pro vás na rodičovské nejlepší? Jaké tři 
nejlepší věci vám to dalo? 

Užívám si volno, je to zábava, jednak s dětmi a pak jsem se taky dostal k pár věcem, na které 

v pracovním shonu nebyl čas.  Mám možnost aktivně formovat své děti, vidět jejich 

každodenní pokroky. Měl jsem možnost zakusit život v cizině. 

3. Co je na rodičovské nejtěžší? Jaké tři věci vám to vzalo? 

Někdy je to trochu náročné, třeba na trpělivost, i když já vlastně docela trpělivý jsem, tak ani 

nevím. Možná že jsem měl možnost zakusit život v cizině;). 
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Reakce tátů, kteří na rodičovské 
nebyli 
Abychom dodrželi nějakou rovnováhu, ptali jsme se na obdobné věci jako v předchozí anketě 
i mužů, kteří na rodičovskou dovolenou nešli. Jména mužů, kteří chtěli zůstat v anonymitě, 
jsme změnili. 

Ondřej Kareš 

1. Proč jste nešel na rodičovskou dovolenou? 

Žena by mě možná nenechala, neměli bychom dost peněz – její plat by to neutáhl. Byla to 

kombinace obou faktorů. 

2. Jaké tři největší výhody vám toto rozhodnutí přineslo? 

Míň mi to poznamenává život a víc se můžu věnovat standardním sociálním situacím, třeba 

hodně jezdím na kole; vyhnu se správě domácnosti a mám na to výmluvu. 

3. Jaké tři největší nevýhody vám vaše současné rodinné uspořádání (vy v práci, žena 

doma) přináší? 

Mám menší vliv na formování dětí (a děti jsou pak trochu moc vystrašený), nemůžu si dávat 

odpoledního šlofíka, dělat s nimi tvůrčí aktivity jako stavění lodiček, nemám tak jasný smysl 

svojí činnosti, takže musím víc hledat smysl toho, co dělám. 

Kryštof Kozák 

1. Proč jste nešel na rodičovskou dovolenou? 

Měl jsem zajímavou práci, která mi nepřišla úplně nesmyslná, a ve kterou by mě někdo těžko 

nahrazoval. Kdyby mě práce štvala, tak bych na rodičovskou dovolenou šel, kdyby s tím byla 

partnerka v klidu. 

2. Jaké tři největší výhody vám toto rozhodnutí přineslo? 

Stálé rozšiřování sociálních obzorů, učení se novým věcem, častější prožitky osobní svobody. 

3. Jaké tři největší nevýhody vám vaše současné rodinné uspořádání (vy v práci, žena 

doma) přináší? 

Je potřeba řešit a komunikovat asymetrii ve vztahu, větší tlak na to, aby práce k něčemu byla, 

když už kvůli ní nejsem doma, je potřeba pořád balancovat čas, který se věnuji práci a který 

rodině. 

Tomáš Vobořil 
 
1. Proč jste nešel na rodičovskou dovolenou? 
Chtěl jsem, ale nestálo by to za ty komplikace v zaměstnání. Šéf má takové lidi za padavky a 
nechce je ve svém oddělení. "Něco by se našlo", abych se už nemohl vrátit na původní funkci. 
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2. Jaké tři největší výhody vám toto rozhodnutí přineslo? 
Udržel jsem si místo a ostatním bych stejně připadal divný. A táta taky říkal, že je to blbost. 
 
3. Jaké tři největší nevýhody vám vaše současné rodinné uspořádání (vy v práci, žena 

doma) přináší? 

Vlastně žádné, žena stejně nevydělá tolik co já. 
 

Jak to vidí ženy? 
V dotazníkových šetřeních na téma muži a rodičovská, které zadala Liga otevřených mužů, se 

ukazuje, že ne všechny ženy jsou nadšené z myšlenky, že by na rodičovské dovolené zůstal 

jejich partner. Zapátrali jsme proto trochu více po tom, čím by to mohlo být. Nejedná se o 

reprezentativní výzkum na rozsáhlém vzorku, spíš jen o drobnou sondu. Přestože nemá 100% 

vypovídající hodnotu, jistý vhled a trendy v této oblasti přece jen poodhalila. A koresponduje 

i se závěry reprezentativního výzkumy agentury Mediaresearch, a.s. pro projekt Táta na plný 

úvazek, kde 66 % žen uvedlo, že by si nepřálo, aby jejich partner šel, byť i jen na chvilku, na 

rodičovskou. 

Nikomu bych to nepřála 

Shrnutí šesti rozhovorů 

Podle všeho není moc žen, kterým by standardní uspořádání, kdy žena je doma s dětmi a muž 

v práci, zcela vyhovovalo. V našem vzorku nebyla žádná a někdy se jim spíš těžko hledala 

vůbec nějaká pozitiva, kromě vztahu s dítětem. Do opačného extrému, tedy vyměnit si to s 

partnerem úplně se vším všudy, se jim ovšem taky nechtělo. Jako řešení navrhovaly, že by se 

s mužem o péči střídali buď během dne, nebo v rámci týdne. Případně, aby si to aspoň na 

nějaký čas vyzkoušel, třeba na půl roku. Celodenní starost o malé dítě nebo děti na dobré tři 

roky a někdy třeba i na déle by na muže přehodit nechtěly. Především by tak velikou zátěž 

nikomu nepřály, a navíc ani samy netouží po tom, aby na nich ležela plná zodpovědnost za 

finanční zajištění rodiny. Kromě toho by nechtěly přijít o úzký kontakt s dítětem, jako se to 

děje u jejich pracujících protějšků. O ten by se nechtěla připravit žádná z dotázaných. Takže 

spíš touží po tom, aby se o starosti, ale i radosti mohly podělit s tím druhým a také aby si muž 

vyzkoušel, co všechno to obnáší, a aby se pak lépe navzájem chápali. Všechny se totiž shodly, 

že „dokud to člověk nezažije, nepochopí“. 

Důvěřuj, ale prověřuj? 

Aby mohl jít muž na rodičovskou, musí mít mimo jiné žena (a koneckonců i on sám) důvěru 

v to, že to zvládne. Ženy mají tři základní přístupy: 
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1. „Moc mu nedůvěřuju, určitě bych mu děti nesvěřila na delší dobu.“ 

Proč? Takové ženy se často bojí, že je muž nezodpovědný. Všimly si, že si jejich protějšky tolik 

nevšímají „základních potřeb“ dítěte: nepoznají nebo nemyslí na to, jestli má dítě hlad nebo 

žízeň, jestli je mu zima nebo horko. (Zároveň ale třeba dokážou ocenit, jak děti zabaví a že si s 

ním užívají). Se svou pečovatelskou identitou navíc srostly natolik, že mívají tendenci si děti 

přisvojovat („Nesvěřila bych mu je.“). Dostávají se tak ovšem do začarovaného kruhu: když si 

to muž nevyzkouší, nemůže se to naučit, a žena je v tom lepší a lepší a muž horší a horší. (Jak 

to komentuje jedna z dotázaných: „Když muž nezná ten každodenní provoz, nemůže mít s 

dítětem stejné souznění jako já. A pak si neví rady v nějakých situacích, protože je prostě 

nezná. Třeba já už poznám různé druhy pláče. Postupně jsem se je naučila rozlišovat.“) 

2. „Chtěla bych dávat víc důvěry, ale ne vždycky se mi to daří.“ 

Ženy vědí, že to jejich partneři vlastně zvládnou, i když to možná dělají jinak. Uvědomují si, že 

děti si spíš užijí legraci s tátou a nejde jim tolik o to, jak jsou oblečené. Přesto je jejich emoce 

někdy zradí a to si pak neodpustí po očku kontrolovat, jestli muž přebaluje dítě stejně 

„dobře“ jako ona, a často pak sklouznou i ke kritice. Přitom jde často jen o to, že to dělají 

jinak, ne nutně „špatně“. A někdy tu jinakost dokážou ocenit a jindy se přes ni nepřenesou. 

3. „Mám v něj důvěru, některé věci zvládá dokonce lépe.“ 

Každý se vypořádává se situací, kdy něco dělá poprvé a učí se to, jinak. Jedna z dotázaných 

zmiňovala, jaké nejistoty s prvním dítětem zezačátku prožívala: „Jak mám to dítě držet, abych 

mu neublížila? Jak si uspořádat věci na přebalovacím pultě? Co dělat, když se dítě při 

přebalování mrská? Ježíš, proč brečí, když právě pilo?“ Naopak její muž byl klidnější a víc si 

věřil, měl také víc zkušeností se svými malými neteřemi. A dítě jeho klid většinou vycítilo a 

reagovalo na něj lépe. Postupem času se to samozřejmě vyrovnalo a v některých aspektech 

možná i obrátilo, ale to už je jiná kapitola. Navíc to, že některé věci muži zvládají lépe, 

připouštěla většina respondentek. Často mluvily o větší zábavě, schopnosti zaujmout dítě, být 

víc nad věcí a neutopit se v provozních detailech, o umění více improvizovat a řešit až nastalé 

situace místo snahy se na všechno připravit. 

Táta jako kamarád, nebo ten pán v práci? 

Jedním z důvodů, proč ženám nevyhovuje model, kdy je ona doma a muž v práci, je to, že 

ženy mají pocit, že u nich v rodině není vztah otec – dítě takový, jaký by mohl být. Bývá jim 

líto, když se dítě se vším vrhá k nim a muž zůstává stát vedle, když ho třeba i odmítají, pokud 

s ním mají zůstat samy apod. Zároveň si často ověřily, že když mají děti možnost trávit s tátou 

víc času, ne jen po večerech a o víkendech, vztah se proměňuje, nabývá na síle a hloubce, a 

to jim vlastně všechny chtějí dopřát (zároveň se o to ale nechtějí připravit tím, že by samy 

odešly na plný úvazek do práce). Zaznělo dokonce i to, jak je otec důležitý pro syna jako 

mužský vzor. Jedna z dotázaných k tomu říká:   
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„Taky mám pocit, že syn bude tátu potřebovat víc než dcera. Vlastně ho potřebuje jako 

mužský vzor už teď. Znám hrozně málo mužských, co by byli fakt mužští, jsou to spíš kluci. 

Včetně mého táty. Ale můj muž a jeho otec jsou mužští v nejlepším slova smyslu, tou pevností, 

jistotou – jako hrad na skále, ne na písku. A to je podle mě tím, že většinu chlapů vychovávají 

ženy. Tráví nejvíc času s mámou, pak s učitelkami.“ 

Co udělá rodičovská se vztahem? 

Mluví se o tom v časopisech, v příručkách o rodičovství, na kurzech pro nastávající rodiče – 

dítě je pro vztah prubířský kámen a dokáže s ním pořádně zamávat. O co vlastně jde? Kromě 

toho, že se oba rodiče zpravidla dostávají do zcela nové situace, musí se rychle naučit spoustu 

nových dovedností, přeuspořádat si v mnohém život, zároveň oba tuto „zkoušku“ berou 

většinou velmi zodpovědně. Nikdo totiž nechce „pokazit“ výchovu svého dítěte. První dny, 

týdny a měsíce, které se brzy překlopí dokonce v roky, jsou zkrátka velmi náročné. To platí pro 

obě strany, nyní jsme se ale ptali jen žen. Nejvíce si stěžovaly na velkou psychickou (a často i 

fyzickou) zátěž, nedostatek soukromí, nemožnost věnovat se sama sobě. To podle některých 

způsobilo, že na povrch vyplula jejich „horší já“. Co bylo dřív potlačené a rozmělněné, se 

najednou koncentruje a vyjevuje. Když jsou podrážděné, netrpělivé apod., vztahu to 

samozřejmě neprospívá. 

Velká část se také potýká s nepochopením, s ukřivděností, že je celá péče o dítě jen na nich. 

V tomto kontextu je zajímavé si připomenout, jak mluví o větším pochopení a toleranci 

k nedokonalosti druhého žena, která sdílí rodičovskou dovolenou se svým mužem (viz „Když 

jde na rodičovskou táta a máme je tam s ním“). 

Samozřejmě existují páry, kde mají role striktně rozdělené a oběma to vyhovuje. Naše 

respondentky k nim ale nepatřily a s rolí živitele, na němž leží celá váha zodpovědnosti, 

nebyli úplně smíření ani jejich partneři. Mezi dotazovanými zaznívala spíše nespokojenost 

nad tím, že se na svých mužích stávají závislé. A nešlo jen o peníze. Chyběly jim také vnější 

podněty z jiné oblasti, než je péče o děti. Muž pak pro ně často představoval jedinou spojnici 

s „normálním“ světem. Hovořily o tom, jak mimo rodičovskou sféru ztrácejí sebedůvěru, umí 

mluvit už jen o plenách, nemají čas se nějak rozvíjet, ztrácí své „já“. O to víc si pak chrání „své 

území“, které ovládají, a často mají pocit, že je to to jediné, co jim zbylo, v čem se mohou 

realizovat a v čem jsou dobré. Není divu, že tam přestanou muže pouštět. Ti pak ale mohou 

pociťovat frustraci právě z této „nedostatečnosti a odstrčenosti“, nemluvě o břemenu 

zodpovědnosti za finanční zajištění rodiny. 
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Opravdu se bez vás v práci 
neobejdou? 
Častým argumentem, proč muži nechodí na rodičovskou je, že si nemohou vzít volno z práce. 

Bez nich by to prostě nešlo. Ještě stále najdeme na vedoucích pozicích spíš muže, v politice je 

to stejné. Takže pocit jejich nezastupitelnosti je podobný. Opravdu to ale nejde? Podívejme se 

do zahraničí, konkrétně do Norska, kde stát otce na rodičovské výrazně podporuje. Jak to 

tedy může také fungovat? 

Rodičovská – příležitost pro vylepšení kondice 

Představte si titulek v novinách „Roithová šéfkou KDU, Bělobrádek na rodičovské.“ Nebo 

fotku Bělobrádka se Sobotkou v běžkařském, jak za sebou na sáňkách táhnou každý své 

batole. Sci-fi, říkáte si? Jsou ovšem v Evropě země, kde se přesně tohle děje. Předseda norské 

křesťanské strany Knut A. Haraide odešel těsně po vyhraných volbách a sestavení vlády na 

tříměsíční rodičovskou. Zastoupila ho jejich místopředsedkyně. Dceři Saře Margrethe byl v té 

době necelý rok. Haraide nejvíc ocenil, že se s dcerou lépe poznali, navázali mnohem bližší 

vztah a jeho žena si mohla konečně odpočinout. Dokonce si pochvaloval, jak si zlepšil kondici 

– místo vysedávání v parlamentu, chodil pravidelně běhat s novým speciálním „běžeckým“ 

kočárkem, který je na terén uzpůsoben. 

Podobně si rodičovskou užíval i předseda Socialistické levice Audun Lysbakken. V době, kdy 

byl ministrem pro děti, rovnoprávnost a integraci odešel na čtyřměsíční rodičovskou. Dceři 

byl tehdy necelý půl rok. Nedávno se mu narodil syn a s ním se chystá zůstat doma 

přinejmenším stejně dlouho. 

Honička, ale nakonec jsem si našel svoji cestu 

O své první rodičovské říká: „Byla to honička, hlavně ze začátku, ale užil jsem si to.“ Důležité 

pro něj bylo, že mu jeho žena dala prostor, aby si našel svou cestu. A že to ze začátku 

rozhodně nebylo „bezchybné.“ Punčocháče přes kalhoty se mu podařilo dát malé Auroře 

dokonce třikrát, než se to naučil správně, a doteď nemívá malá oblečení vždycky perfektně 

barevně sladěné. Ovšem v suchu a teple je dcerka pokaždé a to je pro něj to hlavní. 

„Rovnoprávnost totiž neznamená, že děláme všechno stejně,“ komentuje to norský politik. 

Podobně to vidí mnoho Norů: v diskusích na internetu na rodičovské nejčastěji oceňují 

kvalitu vztahu, který se svým malým potomkem navázali. Důležité pro ně bývá, že si dokázali, 

že to taky zvládnou. V neposlední řadě zmiňují i to, že mohou na krátký čas vypadnout ze 

zaběhaných stereotypů, získat odstup, přerovnat si priority a třeba i zvážit nové směřování 

své pracovní kariéry. Pro mnohé z nich je to navíc prostě zábava. 
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Matka vás nehlídá, běžte si užít dobrodružství 

Samozřejmě, že ne všichni muži v Norsku si rodičovskou užívají. Pro populárního komika Tore 

Sagena to prý naopak bylo to nejhorší, co kdy zažil. Většinu času seděl sám doma a dostával 

z toho depresi. Jeho vyjádření v tisku ale obratem komentoval „supertáta“, jeden z mnoha 

blogujícíh norských otců: „Čekal bych od vás víc. Trčet doma je pořádná blbost. Připravil jste 

se o neuvěřitelně dobrý zdroj zábavy a humorných situací. Stačilo se jen zvednout z pohovky 

a vzít své dítě ven za dobrodružstvím, když vás matka konečně nechala o samotě.“ 

 

 

Dva předsedové stran na rodičovské vyrážejí na túru. Zleva K.A. Haraide, A. Lysbakken, Sara 

Marghrete, Storm 

 

Šéf socialistické levice, bývalý ministr pro děti, rovnoprávnost a integraci Audun Lysbakken 

s dcerou Aurorou 
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Rodičovská v Norsku není stejná jako v Čechách 

Samozřejmě, že norská rodičovská není totéž co rodičovská v Česku. V Norsku mají rodiče 
dohromady nárok na 49 – 59 týdnů placené rodičovské ve výši odpovídající 80 – 100 % 
původního platu. Přitom z celkové rodičovské náleží 14 týdnů jen matce a stejný čas jen otci. 
Stát pochopitelně stanoví maximální částku příspěvku, nicméně někteří zaměstnavatelé rozdíl 
mezi skutečným platem a maximální výší státního příspěvku vyrovnávají z vlastních zdrojů. 
Rodiče si navíc mohou výši příspěvku snížit a odpovídajícím způsobem si prodloužit dobu 
pobírání příspěvku. Zároveň v Norsku funguje relativně dobrá síť kvalitních jeslí/školek, takže 
rodiče mají kam dát dítě, pokud se vracejí do práce. 

Kvóta jako příležitost 

I v tak progresivní zemi se nicméně stále vede debata o tom, kdo je „lepším pečovatelem“ a 
kdo lepším živitelem. Často si také muži berou svou placenou část v létě, v době různých 
mistrovství, olympiád a podobně. Takzvaná otcovská kvóta ovšem otevřela dveře mnoha 
mužům, kteří by jinak s dítětem sami doma nezůstali. I v Norsku totiž před zavedením kvóty 
využívalo rodičovskou dovolenou jen mizivé procento otců. 

 

Co nám brání, chlapi? 

42 % mužů by šlo na rodičovskou, nastoupí jen 2 %. Kde se ztratí těch 40 %? 

Kolik mužů, co zůstali doma s dítětem na rodičovské, kolem sebe znáte? Pravděpodobně jich 

moc nebude. Statistiky uvádějí, že od té doby, co tato možnost vůbec vznikla, čerpá 

rodičovský příspěvek stěží 2 % otců, kteří by na něj měli nárok. Určitě sice ještě existuje pár 

mužů, co doma zůstává, ale peníze za to neberou, třeba podnikatelé, učitelé, umělci, zkrátka 

ti, co mají docela flexibilní práci. Na ty statistiky zapomínají, ale stejně to asi žádné velké číslo 

nebude. O kolika mužích, co celodenně pečují o dítě, tedy mluvíme? O pěti, maximálně 

deseti tisícovkách. Chtěli byste vědět, proč jich je tak málo? Sami to nejspíš tušíte. My jsme to 

pro jistotu zjišťovali v řádně vystavěném výzkumu. Ptali jsme se ve Zlínském a Olomouckém 

kraji a celou zprávu najdete na webu Táta na plný úvazek. 

Z dotazování nám vyplynulo, že nejčastější důvod, proč nejít na rodičovskou, je to, že by se to 

rodině finančně nevyplatilo. Stále platí, že muži obecně vydělávají víc. Stojí-li běžná rodina 

před volbou dostávat rodičovský příspěvek ve výši maximálně 11, 4 tisíce místo 20 tisíc 

(zaokrouhlený medián1 mezd žen) nebo 30 tisíc (zaokrouhlený medián mezd mužů), je 

odpověď pro většinu jasná. 

K tomu se často přidává i obava, že by muži mohli kvůli rodičovské nakonec o práci přijít 

nebo si pokazit kariéru. K téhle obavě se přihlásila pětina respondentů. Strach z kariérního 

útlumu může být asi docela oprávněný – konec konců přesně to se děje mnoha ženám, které 
                                                           
1Medián představuje prostřední hodnotu vzestupně seřazené řady mezd, nedochází zde (na rozdíl od průměru) 
ke zkreslení extrémně vysokými či nízkými hodnotami. 
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na rodičovskou odcházejí. Nicméně povinnost držet místo po celou dobu rodičovské platí, i 

pokud ji využívá muž. K tomu by tedy docházet nemělo a existují nástroje, jak se svého práva 

domoci. 

Možná vás překvapí (nebo vlastně nepřekvapí?), že jen 8 % mužů se obává, že by si s péčí o 

dítě nevěděl rady. Zato čtvrtina respondentů (spíš těch konzervativnějších) si myslí, že se o 

malé děti nejlépe postará matka. V našem dřívějším výzkumu Podoby otcovství tento názor 

vyjádřilo dokonce na 60 % mužů.  A to i přes to, že všechno svědčí o opaku. Když muž musí, 

postará se taky skvěle. I dnes se občas stane, že kvůli úmrtí nebo vážné nemoci matky musí 

zkrátka muž převzít plnou odpovědnost za péči o děti. A zpravidla to zvládají velmi dobře. Ale 

nemusíme sahat hned k tragickým scénářům. Mnoho mužů umí přebalit, vykoupat, nakrmit i 

zabavit dítě od jeho nejútlejšího věku. Celá řada žen se zpočátku cítí v péči o novorozeně 

velmi nejistě a naopak muži to nezřídka zvládají s mnohem větším klidem. Oba to přece jen 

dělají poprvé a oba se to musí zkrátka naučit, jen žena na to často mívá víc času a prostoru. 

A jak se vlastně k  mužům na rodičovské staví jejich partnerky? Jen 26 % žen odhaduje, že by 

jejich muž šel na rodičovskou. O rodičovské přitom uvažuje skoro dvakrát tolik mužů (42 %). 

Buď jsou ženy ve srovnání s muži k „mužské“ rodičovské dovolené mnohem skeptičtější, nebo 

mají muži tendenci svou ochotu k intenzivní péči o děti přeceňovat. Odpovězte si sami za 

sebe. Mnohem jednoznačnější je ovšem číslo vyjadřující kolik žen si ve skutečnosti přeje, aby 

jejich partner zůstal doma s dítětem. Takových je jen 34 %. Další bariérou jsou tedy leckdy 

samy partnerky. 

A nakonec zmiňme třeba už jen takové faktory jako třeba názor okolí nebo to, zda by to 

některé muže vůbec bavilo. Ono se taky se může stát, že po půl roce, co je doma žena na 

mateřské, si na takové uspořádání rodina zvykne a už se jim nechce nic měnit. 

Praktické otázky a odpovědi 
Tak co, myslíte si, že byste to přece jen zvládnul? Uvažujete o rodičovské už trochu víc? Jak 

tedy na to? Tady je pár základních věcí, které byste měl vědět, a základní kroky, které 

potřebujete udělat. 

Pro začátek je dobré si vyjasnit některé pojmy, běžně se totiž zaměňují, třeba i 

v internetových diskusích. Proto, aby se člověk ve spleti pravidel vyznal, je ovšem nutné 

vědět, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Věděli jste například, že… 

 Rodič ovská  není  máteř ská . 

 

Mateřská dovolená Rodičovská dovolená 

Trvá 28–37 týdnů (při vícečetném porodu), 
z toho 6–8 před termínem porodu a 20/22–
29/31 po porodu. 

Trvá do 3 let věku (nejmladšího) dítěte. 
Po dohodě se zaměstnavatelem lze potom 
čerpat neplacené volno. 
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Pokud rodiče uzavřou smlouvu o péči o dítě, 
má na ni nárok i otec. 

Rodiče žádnou smlouvu uzavírat nemusí, 
naopak mohou být na rodičovské zároveň 
(ale jen jeden rodič má nárok na rodičovský 
příspěvek). 

Vypočítává se z ní řádná dovolená. 
Nezapomeňte o ni vy nebo vaše žena 
požádat. 

Nevypočítává se z ní řádná dovolená. 

Nesmíte při ní pracovat u svého 
zaměstnavatele na stejnou pracovní 
smlouvu, jste u něj vedený jako nemocný. 
Můžete si ovšem přivydělávat výkonem jiné 
činností, třeba i jako OSVČ. 
Pokud nechcete platit zálohy na sociálním 
pojištění, hlídejte si limit daňového základu. 

Omezení ve formě práce ani ve výši výdělku 
nejsou. Nezapomínejte jen na limit 
daňového základu, pokud nechcete platit 
zálohy na sociálním pojištění. A také na 
počet hodin, na kolik můžete svěřit dítě 
mladší dvou let do jeslí či školky (46 
h/měsíc). 

Zaměstnavatel mi musí držet místo (pokud 
mám smlouvu na dobu neurčitou), ovšem 
podle podmínek pracovní smlouvy – může 
být problém, je-li definováno příliš obecně. 

Zaměstnavatel mi musí držet místo (pokud 
mám smlouvu na dobu neurčitou), ovšem 
podle podmínek pracovní smlouvy – může 
být problém, je-li definováno příliš obecně. 

Žádám u zaměstnavatele. Žádám u zaměstnavatele. 

 Rodič ovská  dovolená  není  tote ž  čo řodič ovský  př í spe vek á máteř ská  není  tote ž  čo 

pene ž itá  pomoč v máteř ství . 

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) Rodičovský příspěvek 

Dávka nemocenského pojištění. Sociální dávka – nárok na ni není podmíněn 
předchozí prací a placením nemocenského 
pojištění (je tedy i pro studenty, 
nezaměstnané, podnikatele, kteří neplatí 
nemocenské pojištění). 

Nárok vzniká, je-li dotyčný aspoň 270 dní 
v posledních dvou letech účastníkem 
nemocenského pojištění. 

Nárok je podmíněn celodenní péčí o 
(nejmladší) dítě. Při péči lze využít i babiček, 
hlídaček nebo kamarádek. Dítě mladší 2 let 
může strávit v jakémkoli předškolním zařízení 
maximálně 46 hodin měsíčně, aniž by rodič 
ztratil nárok na příspěvek. 

Výše se odvíjí od předchozího příjmu 
příjemce. Dosahuje cca 69 %, je zde ovšem 
strop. Pro přesný výpočet existují na 
internetu kalkulačky. 

Celkem můžou rodiče dostat až 220 000,- Kč 
na jedno dítě. Je více méně na nich, jak 
rychle a v jaké měsíční výši celou částku 
vypotřebují. Jsou zde ovšem jistá omezení – 
viz níže. 

Pobírá se v době mateřské dovolené. Rodičovský příspěvek lze začít čerpat buď 
hned po porodu dítěte, pokud nemáte nárok 
na PPM, nebo po skončení mateřské 
dovolené. Délka čerpání závisí na výši 
měsíční částky. Nemusí se krýt s délkou 
rodičovské dovolené. 

Vyřizuje okresní správa sociálního 
zabezpečení. 

Vyřizuje úřad práce, odbor státní sociální 
podpory. 
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Co to tedy znamená v praxi? Jak to vlastně funguje? Napadají vás další otázky? Podívejme se 

společně na ty nejčastější: 

Můžu jít na rodičovskou hned po porodu? Kdy můžu vlastně začít? 
 

Nejdříve můžete na rodičovskou dovolenou 6 týdnů po porodu, tj. od 7. týdne věku dítěte. 

S matkou dítěte musíte v takovém případě uzavřít písemnou dohodu, že budete o dítě 

pečovat. V dohodě musí být uveden den, od kterého budete o dítě pečovat. Den porodu a 

podpis matky dítěte musí být na dohodě úředně ověřen nebo musí být ověřen orgánem 

nemocenského pojištění (tj. pracovníkem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení), 

datum podpisu dohody musí předcházet dni, od kterého má o dítě pečovat otec. Spolu 

s dohodou je ještě třeba doložit tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí 

dítěte do péče“ (www.cssz.cz: Nemocenské pojištění – Tiskopisy, pobočka ČSSZ) a „Příloha 

k žádosti“, kde zaměstnavatel uvedl započitatelný příjem žadatele za rozhodné období 

(mzdová účetní už bude vědět). 

Musím být na rodičovské celé tři roky? 
 
Samozřejmě že ne. Můžete se s partnerkou vystřídat. Existuje celá řada možností a stačí si 

vybrat tu, která vyhovuje právě vaší rodině. Některé z nich popisujeme v samostatném článku 

„Práce, nebo dítě?...“ Pokud vás zajímá, jak se vystřídat v čerpání rodičovského příspěvku, 

postup je následující. Navštivte odbor státní sociální podpory na úřadu práce (podle svého 

trvalého bydliště). S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný formulář 

„Volba nároku na rodičovský příspěvek“ (ke stažení na portal.mpsv.cz/forms). Změna se 

projeví od prvního dne v měsíci po podání žádosti. Nezapomeňte, že znovu se budete moct 

vystřídat nejdříve za tři měsíce, a jestliže se zároveň střídáte i v čerpání rodičovské dovolené, 

musí s tím souhlasit váš zaměstnavatel. 

Na co mám u zaměstnavatele nárok? 
 
Na rodičovskou dovolenou máte stejný nárok jako žena, a pokud máte smlouvu na dobu 

neurčitou, musí vám zaměstnavatel umožnit návrat na původní místo podle podmínek 

pracovní smlouvy. V tom může být ovšem někdy háček, třeba když je pracovní pozice ve 

smlouvě definována jen velmi obecně (např. administrativní síla) nebo není uvedeno místo 

výkonu práce. 

Pokud má váš zaměstnavatel pocit, že se bez vás opravdu neobejde, a vy mu chcete vyjít 

vstříc, zkuste zvážit různé alternativy. Rodičovskou můžete bez problémů zkombinovat se 

zkráceným úvazkem pro původního zaměstnavatele, ze zákona to není nijak omezeno. 

Naopak do 15 let dítěte máte podle zákoníku práce na zkrácený úvazek obvykle nárok. Na 

„mateřské“ ovšem musíte jinak definovat pracovní činnost a de facto i zvolit jinou formu, 

například přejít na DPP nebo DPČ. Tímto způsobem můžete zaměstnavateli zaručit, že práci, 

ve které vás nikdo jiný nemůže nahradit, pro něj zvládnete dělat. 

http://www.cssz.cz/
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Na rodičovské se můžete také s partnerkou vystřídat, pokud to bude vyhovovat jí i jejímu 

zaměstnavateli. A nejde-li to jinak, zvažte aspoň kratší rodičovskou. Žena se například může 

vrátit v roce a půl dítěte a vy zůstat doma s dítětem na poslední půlrok (čerpáte-li zkrácenou 

variantu příspěvku). Samozřejmě, že se můžete zase s partnerkou vystřídat nazpátek, ale 

nezapomínejte, že se změnou délky rodičovské dovolené, takže i s jejím zkrácením musí 

zaměstnavatel souhlasit. 

Jak to mám zařídit se zaměstnavatelem? Kdy s ním mám o svém odchodu promluvit? 
 

Neexistuje na to žádná zákonná lhůta, ale pokud se chcete do práce vrátit, bylo by fajn 

oznámit to tak, aby se váš zaměstnavatel stihl bez větších problémů nové situaci přizpůsobit, 

například za vás najít náhradu, nebo rozložit práci mezi ostatní (třeba v případě, že doma 

zůstanete jen na kratší čas). 

Máte-li obavy, jak vaši žádost přijme, zkuste vysondovat, jak se k tomu staví, nadhoďte 

hypotetickou situaci, a třeba budete překvapeni. 

A jak tedy postupovat? Pokud jste se domluvili, oznamte to ještě písemně, na personálním 

vám řeknou, co k tomu budete potřebovat. Se sociálkou a zdravotní pojišťovnou za vás vše 

vyřídí zaměstnavatel. Jen v případě, že se budete chtít začít starat o dítě dřív, než dovrší cca 

22 týdnů (5,5 měsíce), a přecházela by na vás výplata peněžité pomoci v mateřství, budete od 

mzdové účetní potřebovat „Přílohu k žádosti o výši započitatelného příjmu“, kde vám mzdová 

účetní vyplní váš příjem za rozhodné období. 

Jak to bude s penězi? 
 

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 
Pokud máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství a chcete být doma už od 7. týdne věku 

svého dítěte (dřív to nejde), budete po dobu 22 týdnů čerpat tuto dávku – ta se odvíjí od výše 

vašeho platu, jednoduše si ji zjistíte pomocí kalkulaček na webu, např.: 

http://www.penize.cz/kalkulacky/materska-presny-vypocet. 

Nárok na PMM vyplývá z toho, nakolik jste platil nemocenské pojištění, konkrétně zda jste byl 

v posledních dvou letech účasten nemocenského pojištění aspoň 270 dní. Nárok na PPM není 

přenosný, tzn., že pokud chcete PPM čerpat vy, musel jste vy nebo váš zaměstnavatel platit 

nemocenské pojištění. Jak to měla vaše žena/partnerka, není relevantní. 

Jak si zažádat o PPM, se dočtete výše (viz Můžu jít na rodičovskou hned po porodu?). 

Rodičovský příspěvek 
Rodiče, z nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte účasten na nemocenském pojištění, 

nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství a hned po porodu začnou dostávat rodičovský 

příspěvek. Vypadá to následovně. Výplata rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku 

http://www.penize.cz/kalkulacky/materska-presny-vypocet
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dítěte tak, že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7600,- Kč a dále až do 4 let 3800,- Kč 

měsíčně. 

Rodič, který se účastnil nemocenského pojištění, může částku 220 000 korun vyčerpat 

minimálně během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte. 

Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu 

pro výplatu PPM rodiče (posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem). 

 Rodiče s nízkými příjmy (70 % z vyměřovacího základu pro nemocenské dávky je nižší 

než 7600 Kč) mohou pobírat příspěvek v maximální výši 7600 Kč. 

 Rodičovský příspěvek činí maximálně 11 500,- Kč měsíčně. 

Musí se krýt doba čerpání rodičovské dovolené s délkou pobírání rodičovského příspěvku? 
 

Nutné to není. Rodiče, kteří se nemocenského pojištění účastnili, nemusí rodičovský 

příspěvek pobírat celou dobu rodičovské dovolené. Když si stanoví maximální měsíční výši, 

tedy 11 500 Kč, po 19 měsících, tedy když jsou dítěti dva roky, mohou zpět do práce. 

Nicméně vyčerpání příspěvku nebrání tomu, aby byli rodiče, případně jeden z nich, doma až 

do tří let dítěte, někdy i déle (do tří let dítěte se tato skutečnost zaměstnavateli oznámí, do 

čtyř let musí být souhlas zaměstnavatele a rodič čerpá neplacené volno). Sociální a zdravotní 

pojištění zatím za rodiče doma platí stát. 

 

Kde a jak se žádá o rodičovský příspěvek? 
 
O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce, na odboru sociální péče. Budete k tomu 

potřebovat průkaz totožnosti, rodný list dítěte a žádost o rodičovský příspěvek (lze stáhnout 

z internetu). 

Pokud máte nárok na „zrychlené“ čerpání, budete potřebovat ještě „Potvrzení o denním 

vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. To je určeno pro osoby, 

které nepobíraly peněžitou pomoc v mateřství a u nichž se stanoví tzv. „fiktivní“ denní 

vyměřovací základ, což bude pravděpodobně váš případ. Tento formulář si stáhnete na 

internetu a necháte potvrdit na příslušné správě sociálního zabezpečení (pozor, jedná se o 

formulář úřadů práce, proto ho většinou na správě sociálního zabezpečení nemívají k 

dispozici). 

Na rodičovskou nepůjdu, přesto se chci trochu víc starat. Co s tím? 
 

Možná přese všechno nakonec na rodičovskou ani na chvíli nepůjdete, třeba se vám pořád 

nechce a třeba to zkrátka nejde. V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně máte přesto na 

ledacos nárok. 
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V souvislosti s porodem máte v současnosti nárok s náhradou mzdy/platu pouze na převoz 

manželky/partnerky do porodnice a zpět. Bez nároku na náhradu mzdy máte nárok na volno 

k účasti u porodu. To není moc. Mnoho čerstvých otců nicméně v prvních dnech života dítěte 

čerpá řádnou dovolenou nebo neplacené volno. Některé firmy dokonce nabízejí jako 

zaměstnanecký benefit pár dní placeného volna. Informujte se, jak je to u vás. Třeba budete 

mile překvapeni. A když ne, aspoň bude zaměstnavatel vědět o vašem zájmu, a můžete tak 

prošlapat cestičku svým kolegům (nebo sobě u dalšího dítěte). 

Zákon ovšem pamatuje na situace, kdy už nějaké dítě máte a musíte se o něj postarat. 

Zatímco je tedy vaše žena (partnerka) v porodnici, vy můžete čerpat volno z důvodu 

ošetřování člena rodiny a zároveň dostávat příspěvek na ošetřovné. Tento nárok ale trvá jen 

prvních devět dní a k uplatnění dávky u zaměstnavatele je třeba potvrzení, které vám vystaví 

v porodnici. 

A jak je to s nemocným dítětem? Většinou si berou volno na ošetřování matky, to ale 

neznamená, že si ho za jistých podmínek nemůžete vzít i vy. Dokud vaše partnerka čerpá 

peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nárok na volno k ošetřování 

nemocného dítěte bohužel nemáte. Pokud ovšem není vaše žena nemocná, neutrpěla úraz 

nebo není v karanténě. A později, když začnete pracovat oba, je nárok rovnocenný, a dokonce 

se můžete v čerpání nároku a odpovídajícího příspěvku jednou za nemoc vystřídat. Roli zde 

může pak hrát výše příspěvku. 

  

PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, upravuje podmínky peněžité pomoci 
v mateřství a mj. i nárok na ošetřovné. 

 Podmínky výplaty rodičovského příspěvku 
upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře. 

 Mateřskou a rodičovskou dovolenou neboli 
překážky v práci upravuje § 195–198 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP). 

 Viz také nařízení vlády č. 590/2006 k volnu 
okolo porodu. 

 Nárok na zkrácený úvazek je popsán v § 241 
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ZP. 
 

 
 

 Nenašli jste odpověď na svou situaci? 
Obraťte se na naši on-line poradnu: http://www.tatanaplnyuvazek.cz/poradenstvi/ 
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 Další přehledné informace: 
http://www.podnikatel.cz/clanky/kdyz-na-materskou-ci-rodicovskou-dovolenou-nastupuje-otec/ 

http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4455.html 

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/navrat-do-zamestnani-po-materske-ci-

rodicovske-dov/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/237585-materska-a-rodicovska-dovolena-navod-na-

cestu-dzungli-podminek-a-omezeni/ 

http://www.aperio.cz/339/pecujete-o-dite-mladsi-15-let-mate-narok-na-upravu-pracovni-doby 

http://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat 

 

Práce, nebo dítě? Je i třetí cesta, 
vlastně cesty. 
Uvažovali jste někdy o tom jít na rodičovskou? „Jenže ta představa, že zůstanu doma 

s dítětem nějaké dva tři roky! Tak dlouho z práce? To nejde! To už bych se nikdy nechytil…Ale 

pár měsíců? To by nemuselo být špatné…Jenže zvládnul bych to vůbec sám?“ Tohle všechno 

se vám může honit hlavou, když se rozhodujete, jak si s partnerkou po narození potomka 

uspořádáte práci a rodinu. Dnešní zákony vás nenutí volit striktně mezi prací, nebo celodenní 

péčí o dítě. 

Na rodičovské můžete být oba současně 

V tom vám zákon nebrání. Ovšem rodičovský příspěvek může pobírat jen jeden z vás. Má to 

samozřejmě praktické, rozuměj finanční dopady. Ale vzhledem k tomu, že při rodičovské 

můžete i pracovat nebo podnikat, může se vám například podařit najít si práci na zkrácený 

úvazek u jiného zaměstnavatele, a třeba si díky tomu vyzkoušíte i nějakou práci, která by vás 

bavila, ale nikdy jste se k ní nedostali (např. práce v baru nebo v kavárně dva večery v týdnu, 

nárazová práce instruktora paraglidingu, příležitostné lektorování ve vašem oboru, …) A když 

to nebude na dlouhou dobu, nemusí tím utrpět ani vaše rodinné finance. A možná dokonce 

objevíte úplně nový směr své pracovní kariéry. 

Na rodičovské se můžete vystřídat 

Máte s partnerkou podobně vysoké platy? Proč nezvážit vystřídání na rodičovské, včetně 

vystřídání v pobírání rodičovského příspěvku. Příjemci příspěvku se můžou vystřídat jednou 

za tři měsíce. Třeba by to pro oba vaše zaměstnavatele bylo přijatelné. 

http://www.podnikatel.cz/clanky/kdyz-na-materskou-ci-rodicovskou-dovolenou-nastupuje-otec/
http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4455.html
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/navrat-do-zamestnani-po-materske-ci-rodicovske-dov/
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/navrat-do-zamestnani-po-materske-ci-rodicovske-dov/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/237585-materska-a-rodicovska-dovolena-navod-na-cestu-dzungli-podminek-a-omezeni/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/237585-materska-a-rodicovska-dovolena-navod-na-cestu-dzungli-podminek-a-omezeni/
http://www.aperio.cz/339/pecujete-o-dite-mladsi-15-let-mate-narok-na-upravu-pracovni-doby
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Na rodičovskou můžete jen na chvíli 

Nárok na rodičovskou dovolenou, tj. volno z práce máte do tří let věku dítěte, nikdo ale 

neříká, že to musí být na celou dobu. Můžete dovolenou čerpat i kratší interval a třeba i 

opakovaně, pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit.  Chcete-li při tom čerpat i rodičovský 

příspěvek, měl by být interval minimálně tři měsíce, to je totiž minimální doba, po které 

můžete žádat o změnu příjemce příspěvku. Tato varianta může být zajímavá, třeba když se 

vaše žena chce vrátit do práce relativně brzy. Vy ji můžete vystřídat po skončení její 

rodičovské, když vám ještě zbývají k vyčerpání nějaké peníze z 220 tisíc, na něž máte u 

jednoho dítěte jako rodiče nárok. 

Věděli jste, že 
 do roku 1990 mohl dostávat finanční příspěvek otec pečující celodenně o dítě jen 

v případě, že neměl ženu, tzn., že byl vdovec, rozvedený nebo svobodný? Před rokem 1984 to 

nebylo možné vůbec. Navíc v případě úmrtí matky měla přednostní právo pečovat o 

pozůstalé děti (neboli zůstat s nimi na placené rodičovské) případná nová partnerka otce 

spíš než on sám. 

 muži mají stejné právo na rodičovský příspěvek jako ženy teprve od roku 1990? 

Bohužel v té době ale ještě neměli nárok na rodičovskou dovolenou, takže když se 

k rodičovskému příspěvku přihlásili a zůstali doma pečovat o dítě, nedostalo se jim stejné 

ochrany v práci jako ženám a zaměstnavatel je mohl klidně vyhodit. 

 teprve od roku 2001 zákon mužům garantuje, že jim zaměstnavatel musí umožnit 

odchod na rodičovskou dovolenou a musí jim umožnit i návrat na tutéž pozici? Muži smějí 

odejít na rodičovskou ihned po narození dítěte. 

 ekvivalent peněžité pomoci v mateřství (tedy výrazně vyšší částku než je rodičovský 

příspěvek) mohou muži pečující o dítě starší šesti týdnů dostávat teprve od roku 2008? 

 teprve od roku 2007 nemusejí muži, kteří strávili nějaký čas na rodičovské dovolené, 

sami aktivně tuto dobu přihlašovat do důchodového pojištění? Za ženy si tuto informaci od 

nepaměti předávaly úřady samy. 

 mužům se na rozdíl od žen nesnižoval důchodový věk o počet vychovaných dětí, bez 

ohledu na to jak aktivními otci byli? A asi se jim ani nikdy snižovat nebude. Tato nerovnost 

totiž byla vyřešena tak, že počet dětí přestal mít vliv na důchodový věk obecně. (Důchodový 

věk se v závislosti na počtu dětí nebude snižovat ženám narozeným po roce 1975). 

 v současnosti pobírá rodičovský příspěvek jen asi 1,7 % otců, v absolutních číslech to 

je 5249 mužů za rok 2012? Dostupné statistiky ovem nesledují, kolik mužů zůstává na 

rodičovské dovolené a nepobírá při tom rodičovský příspěvek. Nevejde se do nich ani, kolik 

mužů aktivně pečuje o děti a zároveň zůstává ekonomicky aktivních. Existují totiž povolání, 
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která toto poměrně dobře umožňují, např. učitelé, lektoři, umělci, podnikatelé se zaběhlou 

životností apod. 

 rozdíl v průměrných (resp. mediánových) mzdách u mužů a žen v ČR se pohybuje 

kolem 22 % v neprospěch žen? Toto číslo se sice postupně nepatrně snižuje, přesto 

zůstáváme svědky, že muži často nevyužijí možnosti rodičovské dovolené právě proto, že 

vydělávají výrazně více a výpadek jejich příjmu by byl pro rodinu citelnější. Navíc rozdíl 

v platech mužů a žen se ještě více prohloubí ve věkové kategorii 30 – 39 let, tedy v době, 

kdy se většina žen, teď už matek, znovu vrací na trh práce. A od 25 let věku pozorujeme u žen 

vyšší míru nezaměstnanosti než u mužů. 

 V České republice se rozvádí každé druhé manželství. Samozřejmě není možné tvrdit 

s jistotou, že důvodem rozvodů (a také rozchodů nesezdaných párů s dětmi) jsou právě děti, 

ale zkušenosti mnoha párů ukazují, že narození miminka a raná péče o ně bývá pro vztah 

velkou zátěží, kterou často prohlubuje nepřítomnost otce doma. 

Jak to vypadá jinde 
Jak to vlastně s otcovskou péčí a muži na rodičovské vypadá v jiných evropských zemích? 

Můžeme se tam inspirovat? Vybrali jsme pro vás několik zajímavých modelů. Žádná publikace 

se neobejde bez příkladu ze Skandinávie, tradičně velmi prorodinného a zároveň 

rovnostářského regionu. Nejednoho čtenáře možná napadne: „Ale to je nesrovnatelné, 

podívejte se na jejich bohatství, na daně jaké platí…“ To je sice pravda, za inspiraci jejich 

příklad přesto stojí. Navíc modely, které mužům dávají velký prostor pro aktivní péči o děti, 

najdeme i v bližších zemích, a to nejen geograficky, ale i kulturně. Zavedeme vás proto také 

do Německa a do Slovinska, do země, která s námi sice přímo nesousedí, přesto prošla velmi 

podobným historickým vývojem. Byla součástí Rakouska a stejně jako my si prošla 40 lety 

komunismu. 

Ne mečko 
Podobně jako u nás existuje v Německu rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Nárok 

na rodičovskou dovolenou (Elternzeit) má jakýkoli zaměstnanec během prvních tří let dítěte. 

Se souhlasem zaměstnavatele může jeden rok přesunout na dobu mezi 3. a 8 rokem. Během 

rodičovské nedostává od zaměstnavatele peníze, ale může pracovat až 30 hodin týdně. Výše 

výdělku má ovšem vliv na výši rodičovského příspěvku (Elterngeld). Pokud rodič zároveň 

nepracuje, odpovídá zhruba 65 % původní mzdy a lze ho čerpat po dobu 12 měsíců. Pokud se 

partneři prostřídají, prodlouží se doba, po níž dostávají rodičovský příspěvek na celkových 14 

měsíců. Pokud pobírají příspěvek současně, doba se adekvátně krátí. „Svou“ dvouměsíční 

rodičovskou dovolenou podle statistik čerpá až 20 % otců. Většinou ale tuto dobu nepřekročí. 

Na rodičovskou dovolenou i s příspěvkem mají nárok i nevlastní rodiče, případně prarodiče. 



28 
 

Islánd 
Rodičovská dovolená vztažená k jednomu dítěti trvá na Islandu 9 měsíců, z toho 3 měsíce 

jsou určeny jen matce, další 3 jen otcovi a o zbylé se mohou rodiče podělit, jak chtějí – může 

ji využít jen jeden z nich, nebo se mohou i v průběhu těchto 3 měsíců prostřídat. Mají při tom 

nárok na rodičovský příspěvek zhruba ve výši 80 % předchozího platu (tato částka má 

samozřejmě spodní a horní hranici). Neočekává se, že rodiče během rodičovské dovolené 

pracují. Po zavedení tříměsíční dovolené jen pro otce se počet mužů čerpající rodičovskou 

zvýšil na zhruba 90 %. V průměru čerpají dovolenou v délce 97 dní, zatímco matky zůstávají 

doma okolo 180 dnů. Islandské výzkumy ukazují, že se po zavedení tohoto modelu zvýšila 

rovnoprávnost žen a mužů na trhu práce a co je úctyhodné, že se také postupně zvýšila 

porodnost na cca 2,1 dítě na ženu. 

Nořsko 
V Norsku mají rodiče u jednoho dítěte celkem nárok na 49 – 59 týdnů placené rodičovské 

dovolené, z toho 14 týdnů náleží jen matce a stejný čas jen otci, zbytek si mohou vyčerpat, 

jak chtějí. Rodičovskou lze také čerpat postupně, tj. v kombinaci s částečným úvazkem, nebo 

ji odsunout (nejpozději ale do 3 let dítěte), není nutné ji čerpat v kuse. Během rodičovské 

dovolené mají rodiče nárok na příspěvek odpovídající zhruba 80 – 100 % původního platu či 

výdělku. Jako v jiných zemích i zde existuje horní hranice pro státní příspěvek, někteří 

zaměstnavatelé ale dorovnávají rozdíl příspěvkem a původním platem. Otcové mají dále 

nárok na 14 dní volna těsně po porodu. Na zaměstnavateli záleží, zda během nich dostává 

muž plat, nebo ne. Po zavedení tzv. otcovské kvóty se počet mužů čerpající rodičovskou 

dovolenou zvedl na 90 % z oprávněných otců a navíc se zvýšil i počet mužů, kteří doma 

zůstanou i nad rámec „svých“ 14 týdnů (v roce 2012 to bylo 15 % otců). Po dlouhých 

debatách letos nová pravicová vláda snižuje nepřeveditelnou dobu na pouhých 10 týdnů. 

Slovinsko 
Ve Slovinsku existuje mateřská, rodičovská i otcovská dovolená. Mateřská trvá 15 týdnů. 

Otcovská dovolená je stanovená na zhruba 13 týdnů (90 dnů). Patnáct dnů z této doby je 

nutné vyčerpat do půl roku života dítěte a po tuto dobu dostávají muži finanční náhradu zcela 

odpovídající jejich původnímu platu. Zbylých 11 týdnů již pobírají otcové příspěvky, které jsou 

odvozené z minimální mzdy, což činní cca 80 Eur měsíčně. Využívání otcovské dovolené 

postupně narůstá. V roce 2003 čerpalo otcovskou dovolenou 63 % mužů a v roce 2006 až 

74,5 % otců. Ze statistik ale vyplývá, že otcové zatím nejčastěji využívají jen dobu 15-ti dní. 

Dost peněz na krátkou dobu – motivace pro muže 

Jaká opatření tedy nejlépe motivují muže k tomu, aby zůstali celodenně pečovat o své malé 

dítě? Mezinárodní organizace Leavenetwork sbírá a vyhodnocuje data ohledně rodičovské 

dovolené ve vyspělých zemích. Podle jejich zjištění využívají muži rodičovskou dovolenou 

především, pokud netrvá příliš dlouho a je zároveň dobře placená (většinou koresponduje 

s ušlým platem nebo jeho podstatnou částí). Takové nastavení totiž přispívá k tomu, že rodina 
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po narození dítěte nepocítí nijak výrazně pokles sociálního statutu a partneři nejsou 

postaveni před dilema, kdo se úplně vzdá kariéry a kdo na sebe naopak vezme břemeno 

kompletního finančního zajištění. 

Ukázalo se také, že přestože ve všech zemích častěji a delší dobu zůstávají doma s dětmi ženy, 

otcové ve státech, kde jsou zavedena podpůrná opatření pro muže (např. část rodičovské 

vyhrazená jen pro otce), mají tendenci zůstávat s dětmi i nad rámec své „povinné“ rodičovské 

o něco více než otcové v zemích bez takovýchto opatření (viz např. 2 % mužů čerpající 

rodičovský příspěvek u nás a 15 % Norů, kteří zůstávají doma s dítětem na rámec 

nepřeveditelných 14 týdnů). 

Samozřejmě že to, jak se zapojí otcové do péče, ovlivňují i další faktory. Například jak 

společnost vnímá nejen pečující otce, ale i pracující matky, jestli se očekává, že péče o malé 

děti bude především v rukách rodičů (ať už matky či otce), nebo jestli je na jedné straně 

dostupný dostatečně variabilní podpůrný systém jeslí, školek, hlídacích klubů, chův, au-pair a 

podobně a na druhé straně jak flexibilně si lze uspořádat práci (např. díky zkrácení úvazku, 

sdílení pracovní pozice, pracovní doby reagující na sezonní výkyvy, home-office aj.) 

V této souvislosti stojí také za zmínku, že v zemích, kde jsou celodenně pečující tátové menší 

raritou než u nás, najdou otcové větší podporu třeba i prostřednictvím internetu: existuje 

více webů pro otce a také více blogujících otců, např. viz www.dad.info/dad-blogs nebo 

www.vaeter-zeit.de. I tam se ale stále vede debata, jestli jsou muži lepší v péči o děti než 

matky, nakolik jsou muži nepostradatelní v zaměstnání apod. Právě v tom ale podle mnoha 

mužů takzvaná otcovská kvóta pomáhá. Když mají zákonný nárok, nemusí se tolik 

ospravedlňovat. 

Bez podpory to nejde 

Podívejme se nyní na některé zahraniční statistiky. Kolik mužů čerpá rodičovskou dovolenou 

v zemích, které mají rodičovskou nastavenou tak, aby více podporovala aktivní otce? 

V podstatě není moc přehledných souhrnných údajů. Je to v podstatě proto, že se jednotlivé 

úpravy liší, nemají stejnou terminologii a často bývají poměrně flexibilní. Navíc podobně jako 

u nás se sleduje spíše čerpání příspěvku, než skutečná péče a čas s ní strávený. Přesto jsme 

shromáždili aspoň orientační data o tom, jak muži v zahraničí čerpají rodičovskou dovolenou 

a příspěvky. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že muži zůstávají doma s dítětem, pokud to 

netrvá dlouho, nepřijdou o moc peněz, a kdyby na rodičovskou neodešli, rodina by o jejich 

částku přišla. 

 

 

 

 

http://www.dad.info/dad-blogs
http://www.vaeter-zeit.de/
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Země ČR Island Německo Norsko Slovinsko 

Podíl otců čerpajících 
rodičovský příspěvek* 

2 % 90 % 20 % 90 % 74 % 

Nepřevoditelná RD pro 
otce 

Ne Ano Ano Ano Ano 

Délka rodičovské 
obecně/část jen pro toce 

3 roky / 0 9 měsíce / 
3 měsíce 

14 měsíců 

2 měsíce 

  

Výše rodičovského 
příspěvku 

70 % platu 
5 měsíců, 
pak max. 
11 500 

80 % platu 
celou 
dobu 

65 % platu 
celou 
dobu 

80 – 100 
% platu 
celou 
dobu 

100 % 
platu 15 
dní, jinak 
cca 80 
EUR 

* V případě Islandu, Německa a Norska odpovídá číslo podílu mužů využívající nepřevoditelnou část rodičovské 

dovolené, u Slovinska představuje podíl mužů využívajících 15 dní plně hrazené otcovské, v ČR, kde neexistuje 

doba jen pro otce, zahrnuje celkový podíl z rodičů pobírajících rodičovský příspěvek. 

Proč vlastně začaly některé vlády usilovat o větší zapojení mužů do péče o malé děti. Jako 

hlavní důvod se uvádí, že přívětivá prorodinná politika má vést k vyšší porodnosti a 

zaangažování mužské populace do péče o děti má také umožnit větší ekonomickou aktivitu 

druhé poloviny obyvatel, tj. žen. V následující tabulce si můžete prohlédnout data pro 

uvedené země. Uvádíme v ní přirozený přírůstek obyvatel, neboli kolik narozených dětí 

připadá v průměru na každou ženu v reprodukčním věku a jaký je rozdíl v průměrných platech 

žen a mužů, což mj. nepřímo vypovídá o tom, jak rovnostářská daná země je a nakolik se v ní 

udržuje stereotyp, že žena má pečovat o děti a vydělávat potřebuje muž. 

Země ČR Island Německo Norsko Slovinsko 

Platová nerovnost 

(Gender pay gap) 2012* 

22,0 % 18,7 % 22,4 % 15, % 2,5 % 

Přirozený přírůstek 1,45 2,04 1,38 1,85 1,58 
* Tzn., že průměrný plat žen je o 22 % nižší než mužů. 

Připomeňme zde také, že v České republice je například největší platová nerovnost mezi muži 

a ženami ve věkové kategorii 30 – 39 let a že rozdíl v nezaměstnanosti mezi pohlavími se 

začíná objevovat od věku 25 let, což může souviset s tím, že v té době si ženy začínají 

pořizovat děti, nebo se to od nich očekává a mohou být proto na pracovním trhu 

diskriminovány. 

Jedna z cest, jak zabránit striktnímu rozdělení rolí na živitele a pečovatele, resp. pečovatelku, 

je dostatečná nabídka jak umožnit skloubit rodinu s prací. Český statistický úřad uvádí pro rok 

2010, že podíl lidí pracujících na částečný úvazek je v České republice čtvrtý nejnižší ze všech 

zemí Evropské unie. V prvním čtvrtletí dosahoval 6,2 procenta, zatímco evropský průměr byl 

19,3 procenta. Není tedy divu, že u nás zůstává doma s dětmi tak málo mužů. 
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Moje žena na rodičovské. Co mi 
z toho plyne… 
Honza má dvě malé děti, čtyřletého syna a 1,5 roku starou dceru. Jeho žena je už čtyři roky 

doma na rodičovské. Jaké to je a co to obnáší? Za jakých okolností by se rozhodl jít na 

rodičovskou? Podle Honzy tady zatím chybí společenské nastavení, které by to opravdu 

umožňovalo. Aby se chlap nebál, že přijde o místo, když dá najevo, že je pro něj rodina 

důležitá. 

 Uvažoval jsi někdy, že bys šel na rodičovskou? Aspoň na chvíli? 

H: To ano, akorát si vzpomínám, že se žena těšila, že bude se synem doma, takže nebylo 

zapotřebí o tom nějak dál hovořit a na rodičovskou šla ona. Vyplynulo to samovolně. 

 Dovedeš si představit, za jakých okolností bys na ni šel? 

H: Kdybychom se se ženou shodli, že je to dobrý nápad a jsou k tomu pádné důvody… něco 

co souvisí s obživou rodiny, postavením v práci, potřebami našich blízkých či podobně. 

 Jsi rád, nebo spíš trochu lituješ? 

H: Hmm… Nelituju. Když se narodil starší syn Jonáš, byl jsem prvních osm měsíců s rodinou 

doma, protože mi to dovolovala moje práce (pracoval jsem z domova). Nebylo to sice úplně 

jako na rodičovské, ale aspoň trochu podobné.  

  Proč jste to vlastně nezopakovali? 

Nešlo by to, byla jiná situace doma i v práci. Jonáš ještě nechodil do školky, byl by tedy taky 

doma, jenže tentokrát už by mě nenechal ve vedlejším pokoji pracovat. I ve firmě to je teď 

jiné, před tím to prostě šlo zařídit, teď se musí být zkrátka v kanceláři víc. Jsem prostě rád, že 

jsem tehdy tu možnost měl. Na začátku je to stejně ten nejlepší čas a vzpomínky jsou 

nejvýraznější. S mladší dcerou jsem nakonec zůstal doma aspoň ten týden dva, než se to 

zaběhlo. 

 Jak to u vás teď chodí? 

H: Odcházím v 8 hodin ráno a vracím se z práce v 6 večer. Před prací stačím odvést staršího 

syna do školky, odpoledne ho vyzvedává žena. Po práci jedu  v 95 % případů domů, po 

cestě někdy stihnu nákup a pak jsem s dětmi, pokud jsou doma, nebo pomáhám s něčím 

ženě, třeba s úklidem, vařením, věcmi pro domácnost. Čas na děti mám tedy od 18 zhruba do 

21 hodin, kdy jsou po večeři, kterou máme společnou, a po čtení jsou spát. Pak přichází čas, 

kdy si můžeme se ženou něco říct víc v klidu anebo spolu něco dělat. Na kamarády a koníčky 

mám čas spíš o víkendech. Nárazově já nebo žena někam pres týden jdeme. To pak hlídá, tj. 

hraje si s dětmi, koupe je, krmí a uspává ten druhý. To funguje bez problému, s dětmi si 
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poradíme stejně oba dva. Pokud chceme jít někam se ženou společně a bez dětí, řešíme 

hlídaní, které někdy vyjde, někdy ne. 

 Vyhovuje ti to tak, nebo ti na tomhle uspořádání něco vadí? Chtěl bys něco jinak? 

H: Teď mě nic nenapadá… Jedině snad někdy únava a to, že člověk nemůže úplně vypnout.  

 Jak to máte se ženou, změnilo se něco, když zůstala na rodičovské? 

H: Ano, mohlo by to být lepší a vztah kvalitnější. Může to souviset s tou únavou a tím, že je 

méně prostoru pro vzájemné společné chvíle. Na tom se dá samozřejmě pracovat, jen někdy 

nezbývá ta síla. 

 Vyřešila by tvoje rodičovská něco z toho? 

H: Neumím posoudit, když jsem na ní nebyl. Určitě by mě ten samotný fakt nějak ovlivnil, ale 

neumím odhadnout jak. Napadá mě k tomu spíš, že kdybych měl záruku, že se budu mít po 

rodičovské kam vrátit, bylo by možná to rozhodnutí jednodušší. 

 A víš, že ze zákona máš na rodičovskou stejný nárok jako žena a zaměstnavatel ti musí 
držet místo? 
 

H: Vím, jenže to je teorie, ve skutečnosti tomu nevěřím, není to tu zažité. Stačí se podívat jen 

na vybírání obyčejné dovolené. Dva týdny v kuse? Zaměstnavatelé mají strach, že se jim 

zhroutí systém, neumějí s tím flexibilně pracovat. Neumí si představit, že by tam někdo měsíc 

nebyl. I když to ve skutečnosti jde v pohodě. Zeptáš se na to a hned jsi ocejchovaný a už se s 

tebou nepočítá, tak to prostě bohužel tady funguje. Ve Skandinávii je tohle jiné, vím o tom od 

kamaráda. 

 Co si tedy myslíš o jejich modelu a o některých současných návrzích vyhradit část 
rodičovské jen otcům? 

  
H: Podle mě je to jedno, nakonec záleží spíš na tom zaměstnavateli, jestli tě opravdu vezme 

zpátky. Nebo ještě jinak: záleží prostě na penězích. Je potřeba zajistit "kontinuitu" příjmů a je 

jedno jestli výdělkem nebo příspěvkem, ale ta záruka tu musí být. 

 

 Myslíš, že bys to na rodičovské zvládnul? Co by ti vadilo? A co by sis naopak užíval? 
 
H: Určitě zvládnul. Neřekl bych, že by mně něco vyloženě vadilo, ale možná že by mohlo být 

zajímavé sledovat, jak se muž objevuje v místech, kde se převážné pohybují maminky. A co 

bych si užíval? Že bych mohl jít s dětmi přes den ven, když je hezky, svítí sluníčko, šli bychom 

na hřiště nebo někam podobně a nemusel bych sedět zavřený u počítače. To si teď někdy 

postesknu. 

 



33 
 

Co se do bedekru nevešlo 
Je toho samozřejmě hodně. Obrovským zdrojem dalších informací je internet. Samotná Liga 

otevřených mužů kromě své domovské stránky www.ilom.cz spravuje i další, které mohou 

muže přemýšlející o své otcovské roli inspirovat: www.tatanaplnyuvazek.cz, 

www.tatojaknato.cz, www.tatovevitani.cz. Uveřejňuje na nich mimo jiné i zajímavé výzkumy a 

články na téma aktivní otcovství. Sami chybějící výzkumy zadávají. Z poslední doby jmenujme 

stěžejní kvalitativní i kvantitativní výzkum o ochotě otců jít na rodičovskou a o postojích 

jejich partnerek k otázce otců na rodičovské. Do jisté míry navazuje na informace sebrané ve 

starším výzkumu Podoby otcovství. Jejich závěry i odkazy na další výzkumy nebo sociologické 

texty najdete přehledně uspořádané právě na webu Ligy otevřených mužů nebo na stránkách 

jejího projektu www.tatanaplnyuvazek.cz. 

Kromě občasných textů v médiích se po odborné stránce tématy souvisejícími s otcovstvím 

zabývá především Sociologický ústav Akademie věd ČR. Z jejich publikací uveďme například: 

Pečující otcové: Příběhy plné odlišností, Fakt to chlapům doporučuju: Institut rodičovské a 

otcovské dovolené ve světě a u nás, Otcové v péči o děti, Rodičovská dovolená a muži, Kdo 

jsou otcové na rodičovské dovolené?, Otcovství po rozvodu a mnoho dalších zajímavých textů. 

I jejich publikace v současnosti najdete na stránkách Ústavu www.soc.cas.cz. 

Tématu mužů a rodičovské dovolené se také čím dál více věnují na různých vysokoškolských 

katedrách, například na katedrách psychologie, sociologie a sociální práce na českých 

vysokých školách. Relativně vysoký počet studentských absolventských prací souvisejících 

s tématem pečujících otců možná svědčí o změně pohledu na roli otců mezi příslušníky 

mladší generace. Většina pracovišť zveřejňuje studentské práce on-line. 

Zajímavé ovšem je, jak v jednom článku upozorňuje jedna z předních socioložek v této oblasti 

R. Dudová, že ve většině sociologických prací se o otcovství píše z pohledu dítěte nebo ženy – 

často jsou popisovaní jako „nepřítomní otcové“, někdy jako oběti situace, na kterou se 

nedokážou adaptovat. Jen málo studií se zaměřuje přímo na zkušenosti a vyprávění mužů-

otců. I když i tento trend se naštěstí začíná měnit. Většinou se ovšem zveřejňují spíše zážitky 

výjimečných otců-pečovatelů, málokdy se píše o běžných pracujících otcích. 

Kromě odborných statí, existuje řada zábavných či popularizačních textů, mj. i rady a tipy pro 

pečující otce. V cizině je většinou najdete na specializovaných webových stránkách pro otce. 

V Čechách jich zatím moc není a podobně je to i s blogy, nejznámější tuzemský bude nejspíše 

fotruv-denik.blog.cz. Cizojazyčných zdrojů ovšem existuje požehnaně. Pravděpodobně platí, 

že víc jich bude v jazycích zemí, kde chodí na rodičovskou nebo otcovskou relativně velké 

množství mužů, což je např. Skandinávie, ale patří mezi ně i sousední Německo a Rakousko – 

zkuste se podívat třeba na www.vaeter-zeit.de. Většině ovšem budou srozumitelné spíše 

stránky v angličtině, např. www.dad.info/dad-blogs. 

http://www.ilom.cz/
http://www.tatanaplnyuvazek.cz/
http://www.tatojaknato.cz/
http://www.tatovevitani.cz/
http://www.tatanaplnyuvazek.cz/
http://www.soc.cas.cz/
http://fotruv-denik.blog.cz/
http://www.vaeter-zeit.de/
http://www.dad.info/dad-blogs
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A nemusíte jen číst, Česká televize před časem připravila cyklus dokumentů Táta jako máma, 

který je stále ještě dostupný v jejím on-line archivu. Stejně je to i se druhou sérií 

dokumentárního seriálu Čtyři v tom o nastávajících rodičích – v jednom ze sledovaných párů 

jde otec záhy na rodičovskou a žena se vrací do práce. 

Informace vám také může poskytnout blízké rodinné centrum a znovu připomínáme naši 

právní poradnu (http://www.tatanaplnyuvazek.cz/poradenstvi/). 

A čo nejspí s  nenájdete áni mimo ná s  bedekř? 
Jak jsme již uvedli výše, překvapivě málo se popisuje zkušenost s otcovstvím právě z pohledu 

otců. A ještě méně z pohledu „běžných otců“, tj. takových, kteří živí rodinu a třeba se ještě 

potom chtějí co nejvíc věnovat dětem, i těm malým. Při klasickém uspořádání: „matka na 

rodičovské a otec v práci“ se tedy spíše mluví o tom, jaká je to zátěž pro ženy, obzvlášť když se 

po čase chtějí vrátit na pracovní trh. Už méně často se rozebírá, jak těžké je skloubit práci a 

rodinu pro muže, kteří chtějí být aktivními otci. 

Placenou rodičovskou dovolenou u nás využívá asi kolem 2 % otců a tyto příběhy postupně 

začínají přitahovat pozornost. Pokud se jim tedy dopřeje sluchu, většinou se dočteme, jak to 

nakonec zvládli. I v našem bedekru se o nich dočtete. Přesto všechno existují muži, kteří 

doma s dětmi zůstali, a moc se jim nedařilo. Patří jim dík za to, že to zkusili, a zároveň velké 

pochopení, že se v tom nenašli. Celodenní péče o malé děti dokáže být totiž pořádný stres. 

Dalším zajímavým, ale neprobádaným tématem je, jak se mění pohled na otcovskou roli 

s věkem. Nejeden muž má znovu děti s mladší partnerkou a praxe ukazuje, že jeho přístup 

bývá o dost jiný, než jak svou rodičovskou roli prožíval v mládí. Většinou ji z logiky věci berou 

o dost zodpovědněji. 

Určitě existují další oblasti související s otcovstvím, které jsme nezmínili ani na tomto místě, 

život je totiž bohatý a do našeho bedekru se zkrátka celý nevejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tatanaplnyuvazek.cz/poradenstvi/
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Jak si zařídit rodičovskou 

http://www.podnikatel.cz/clanky/kdyz-na-materskou-ci-rodicovskou-dovolenou-nastupuje-otec/ 

http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena 
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