
 

RAKOUSKÁ REPUBLIKA 

Stanovisko k bodu agendy: Rovnováha mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících osob 
Soukromé stanovisko 

Problematika sladění pracovního a soukromého života rodičů je pro rakouskou společnost důležitým 
tématem. V kontextu kombinace sociální a křesťansko-demokratické rodinné politiky jsou práce i 
rodina velmi důležitými hodnotami. 

Současná pravicová vláda není příliš nakloněná velkým zásahům státu do sociální politiky. Aktuální 
právní  úprava v Rakousku je ve vymezené oblasti poměrně minimalistická.  

Ke konkrétnímu návrhu Komise zastává Rakousko s výhradami převážně pozitivní postoj. Bere 
v potaz námitky některých členských zemí ve smyslu narušení subsidiarity, které útočí na základní 
ukotvení celé směrnice, ale podporuje argumentaci Komise. 

Stanoviska členských států států jsou jasná především u odpůrců směrnice. Maďarsko či Polsko 
argumentují jednak principem subsidiarity, jednak se odvolávají na tradiční model rodiny. U ostatních 
států lze očekávat snahu přiblížit minimální standardy jejich národní realitě tak, aby náklady na 
naplnění cílů směrnice nebyly příliš vysoké. Spojence je třeba dynamicky hledat v průběhu jednání. 

Rakousko se během jednání pravděpodobně v konečném důsledku postaví za návrh. Úvodní pozice 
bude ale radikálnější. Za využití velkého blokačního potenciálu Polska a Maďarska v jednomyslném 
způsobu hlasování lze čekat velké změkčení směrnice a Rakousko tak bude moci vyjít z jednání jako 
tvůrce výsledné kompromisní cesty. 

Obecným cílem je schválení směrnice. Přijetí návrhu v původní variantě by ale mělo pro Rakousko 
špatné důsledky. Pro dokument bude hlasovat za předpokladu aspoň nějakého změkčení. 

 

Během jednání se budu snažit prosadit: 

1) Nezavedení právního nároku na otcovskou dovolenou 
2) Zrušení institutu nepřenositelnosti rodičovské dovolené 
3) Snížení maximálního věku dítěte pro nárok na čerpání rodičovské dovolené a pružné 

uspořádání pracovní doby 
 
 
Veřejná část: 

Rakousko vnímá problematiku slaďování pracovního a soukromého života jako velmi důležitou. 
K návrhu Evropské komise zastává Rakouská republika s výhradami převážně pozitivní postoj. 



Rakousko bere v potaz námitky některých členských zemí ve smyslu narušení subsidiarity, avšak 
akceptuje argumentaci Evropské komise. Za nejvíce problematické části směrnice považuje zavedení 
otcovské dovolené, nepřevoditelnost části rodičovské dovolené a nepřiměřeně dlouhou dobu na její 
využití. 

V Rakousku funguje otcovská dovolená prostřednictvím kolektivních smluv a garance státem by 
přinesla zbytečnou administrativu. Nepřevoditelnost části rodičovské dovolené omezuje svobodu 
volby rodičů. Rakouská vláda předloží alternativní nástroj zvýhodňující rodiče využívající 
rodičovskou dovolenou vyrovnaně. 

Varianta předložená Komisí je z pohledu Rakouska příliš ambiciózní. Rada EU by se na jednání měla 
shodnout na kompromisu respektujícím ekonomickou citlivost i specifika jednotlivých národních 
systémů. 
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