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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sociální ochraně pro všechny včetně osob samostatně výdělečně činných
2013/2111(INI)

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na články 9, 53 a 151 až 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 5, 15, 16, 27, 31, 34 a 35 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na články 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 a 23 (revidované) Evropské sociální charty,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 102 z roku 1952 
o minimálních normách sociálního zabezpečení,

– s ohledem na úmluvu MOP č. 117 z roku 1962 o sociální politice (základní cíle a normy) ,

– s ohledem na úmluvu MOP č. 121 z roku 1964 o dávkách při pracovních úrazech 
a nemocech z povolání; úmluvu č. 128 z roku 1967 o invalidních, starobních 
a pozůstalostních dávkách; úmluvu č. 130 z roku 1969 o léčebně preventivní péči 
a dávkách v nemoci; úmluvu č. 168 z roku 1988 o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti 
nezaměstnanosti; a úmluvu č. 183 z roku 2000 o revizi (revidované) úmluvy o ochraně 
mateřství,

– s ohledem na doporučení MOP o minimálních úrovních sociální ochrany z roku 2012,

– s ohledem na zprávu MOP nazvanou „Sociální zabezpečení ve světě v období 2010–2011: 
zajištění sociálního zabezpečení v době krize a po jejím skončení“1,

– s ohledem na zprávu MOP z listopadu 2003 nazvanou „Sociální ochrana: celoživotní 
investice pro sociální spravedlnost, snižování chudoby a rozvoj“2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 884/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení3,

– s ohledem na směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 
7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně 
výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS4,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 

1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--fr/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
3 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.
4 Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf
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obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 24. června 1992 o společných kritériích, pokud jde 
o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech sociální ochrany (92/441/EHS)2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. července 1992 o konvergenci cílů a politik 
v oblasti sociální ochrany (92/442/EHS)3,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 17. prosince 1999 o posílení spolupráce s cílem 
modernizovat a zlepšit sociální ochranu4,

– s ohledem na zprávu Výboru pro sociální ochranu ze dne 10. února 2011 nazvanou 
„Posouzení sociálního rozměru strategie Evropa 2020“5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. února 2012 nazvané „Bílá kniha – Agenda pro 
přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody“ (COM(2012)0055),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 8. ledna 2013 nazvanou „Vývoj v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí v Evropě v roce 2012“6,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. srpna 2012 nazvané „Sociální ochrana v rámci 
rozvojové spolupráce Evropské unie“ (COM (2012)0446),

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 22. listopadu 2006 o modernizaci pracovního 
práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (COM(2006) 0708),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
29. dubna 2010 nazvané „Nové tendence v oblasti samostatné výdělečné činnosti: 
specifický případ ekonomicky závislé samostatné výdělečné činnosti“7,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
21. března 2013 o zneužívání statusu osoby samostatně výdělečně činné8, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2008 o doporučení Komise o aktivním 
začleňování lidí vyloučených z trhu práce (COM(2008)0639) a na své usnesení ze dne 
6. května 2009 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce9, 

1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 46. 
3 Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 49.
4 Úř. věst. C 8/05, 12.1.2000, s. 7.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st06/st06624.fr11.pdf.
6 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=cs&pubId=7315.
7 Úř. věst. C 18, 19.1.2011, s. 44.
8 Úř. věst. C 161, 6.6.2013, s. 14.
9 Úř. věst. C 212 E, 5. 8. 2010, s. 23.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=cs&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=2020
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/st06/st06624.cs11.pdf
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2009 (COM(2009)0545) a na své usnesení 
ze dne 20. května 2010 o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské 
oživení1 , 

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o atypických smlouvách, 
zabezpečených profesních drahách, flexikuritě a nových formách sociálního dialogu2 , 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o sociální ochraně a sociálním 
začlenění3 ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o úloze minimálního příjmu v boji proti 
chudobě a o prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě4 ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2013 nazvané „Boj proti nezaměstnanosti 
mladých lidí: možná řešení“5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o zintenzivnění boje proti nehlášené práci6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 nazvané „Podpora slušné práce pro 
všechny“7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 nazvané „Modernizace pracovního 
práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o budoucnosti sociálních služeb 
obecného zájmu9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o Evropské platformě pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení10, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 nazvané „Agenda pro přiměřené, 
udržitelné a spolehlivé důchody“11, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2013 ke sdělení Komise nazvanému „Za 
sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v 
období 2014–2020“ 12,

– s ohledem na studii zadanou Výborem pro zaměstnanost a sociální věci z května 2013 
nazvanou „Práva na sociální ochranu u ekonomicky nezávislých samostatně výdělečně 

1  Úř. věst. C 161 E, 31. 5. 2011, s. 112.
2  Úř. věst. C 351 E, 2.12. 2011, s. 39.
3  Úř. věst. C 291 E, 30. 11. 2006, s. 304.
4 Úř. věst. C 70 E, 8. 3. 2012, s. 8.
5 Přijaté texty, P7_TA(2013)0365.
6 Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
7 Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
8 Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
9 Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 65.
10 Přijaté texty, P7_TA(2011)0495.
11 Přijaté texty, P7_TA(2013)0204.
12 Přijaté texty, P7_TA(2013)0266.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=cs&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2009&DocNum=0545
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činných osob“ 1 ,

– s ohledem na zprávu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) z roku 2013 zpracovanou na konkrétní zadání a nazvanou „Samostatně 
výdělečně činní, či nikoli? Pracovní podmínky ‚ekonomicky nezávislých pracovníků‛“2 ,

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound ze dne 2. března 2009 nazvanou „Osoby 
samostatně výdělečně činné: průmyslové vztahy a pracovní podmínky“3 ,

– s ohledem na srovnávací zprávu nadace Eurofound z dubna 2013 nazvanou „Zapojení 
sociálních partnerů do systémů poskytování dávek v nezaměstnanosti v Evropě“4 ,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví (A7-0459/2013),

A. vzhledem k tomu, že přístup k sociálnímu zabezpečení je základním právem, které je v 
souladu s právem Společenství a vnitrostátním právem a zvyklostmi klíčovou součástí 
evropského sociálního modelu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace práce 
(MOP) přijala doporučení týkající se minimálních úrovní sociální ochrany v jednotlivých 
státech, jejichž účelem je zajistit všem lidem základní právo na sociální zabezpečení a na 
důstojnou životní úroveň;

B. vzhledem k tomu, že problematika sociálního zabezpečení je v pravomoci členských států, 
přičemž je koordinována na úrovni EU;

C. vzhledem k tomu, že sociální ochrana usnadňuje přizpůsobení se změnám na trhu práce, 
bojuje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zabezpečuje zapojení se do trhu práce a je 
investicí do lidských zdrojů; vzhledem k tomu, že sociální zabezpečení má stabilizační 
efekt na hospodářství a působí anticyklicky, čímž může přispívat ke zvýšení domácí 
poptávky a spotřeby;

D. vzhledem k tomu, že některé členské státy ve snaze překonat krizi výrazně snížily své 
veřejné výdaje, a to přesně v okamžiku, kdy z důvodu zvýšení nezaměstnanosti vzrostla 
poptávka po sociální ochraně; vzhledem k tomu, že příděly vnitrostátních rozpočtových 
prostředků na sociální zabezpečení se dostaly pod ještě větší tlak v důsledku výrazného 
poklesu odvodů způsobeného vysokým počtem osob, které přišly o zaměstnání, a 
evropský sociální model se tak ocitl v reálném ohrožení;

E. vzhledem k tomu, že rozsah a záběr sociální ochrany je v některých členských státech 
nedostatečný a mohl by se zlepšit; vzhledem k tomu, že jsou stále případy, kdy dochází v 
EU ke zneužívání zranitelných pracovníků, a nadále se setkáváme se segmentací trhů 
práce, na nichž existují velmi odlišné stupně ochrany pro různé druhy pracovních smluv 
a pracovních poměrů, což vede k sociální nepřizpůsobivosti a nerovnosti;

1  http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
2  http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
3  http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
4  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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F. vzhledem k tomu, že v situaci, kdy většina tradičních modelů sociální ochrany, zejména 
pak systémy sociálního zabezpečení a pracovního práva,  jsou koncipovány tak, aby 
zaručily sociální a zaměstnanecká práva osob v pracovním poměru, hrozí nebezpečí, že s 
novými formami pracovního poměru, které se objevují, a s rostoucím počtem samostatně 
výdělečně činných osob by nové skupiny pracovníků mohly požívat menší sociální 
ochrany;

G. vzhledem k tomu, že ženy, které se rozhodly začít podnikat, uvádějí častěji než muži jako 
hlavní motivaci svého rozhodnutí lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem 
a/nebo ekonomickou nutnost;

H. vzhledem k tomu, že samostatně výdělečné ženy jsou mezi samostatně výdělečnými 
pracovníky v menšině, hrozí jim však větší riziko, že upadnou do chudoby;

I. vzhledem k tomu, že osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na přiměřený 
důchod ani přístup k odpovídající nemocenské, placené dovolené a dalším formám 
sociálního zabezpečení, což prohlubuje rozdíly v odměňování žen a mužů v neprospěch 
samostatně výdělečně činných žen, a to především po odchodu do důchodu;

J. vzhledem k tomu, že stále více samostatně výdělečně činných osob nebo osob, které mají 
málo práce nebo špatně placenou práci, především žen, klesá pod hranici chudoby, nejsou 
však oficiálně vedeny jako nezaměstnaní;

K. vzhledem k tomu, že by mohlo být užitečné jasně definovat fiktivní samostatnou 
výdělečnou činnost a zamezit zneužívání tohoto jevu, a zabránit tak porušování sociálních 
práv pracovníků, narušování hospodářské soutěže a riziku vzniku sociálního dumpingu;

L. vzhledem tomu, že fiktivní samostatná výdělečná činnost je v zásadě formou částečného 
úniku před odvody, kterou je obtížné odhalit a jež ohrožuje udržitelnost a přiměřenost 
důchodových systémů, neboť je připravuje o nezbytné zdroje;

M. vzhledem k tomu, že obzvláště vysoká míra nezaměstnanosti v řadě členských států spolu 
s trvalým tlakem na snižování (jednotkových) nákladů na pracovní sílu vede na 
vnitrostátních trzích práce k tendencím a praktikám, které podněcují další šíření a nárůst 
fiktivní samostatné výdělečné činnosti;

N. vzhledem k tomu, že uvážíme-li, že pracovní podmínky těch samostatně výdělečně 
činných osob, které nejsou ekonomicky nezávislé, se příliš neliší od situace zaměstnanců, 
měly by se jejich nároky na sociální zabezpečení a zaměstnanecká práva tam, kde je to 
vhodné, více podobat právům zaměstnanců;

O. vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek spolehlivých, přesných a srovnatelných 
informací a údajů o situaci, pracovních podmínkách a režimu sociálního zabezpečení u 
osob samostatně výdělečně činných, které současně pracují a pečují o rodinu;

P. vzhledem k tomu, že v roce 2012 činil podíl osob samostatně výdělečně činných 15 % 
celkového počtu osob v pracovním poměru v EU, ale v řadě případů není samostatná 
výdělečná činnost věcí volby dané osoby, nýbrž spíše nutností kvůli tomu, že nejsou jiné 
pracovní příležitosti nebo dostatečně flexibilní podmínky, které by umožňovaly současně 
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pracovat a pečovat o rodinu; vzhledem k tomu, že v řadě členských států je pro 
samostatně výdělečně činné osoby obtížné získat dostatečné nároky na důchod, čímž se 
zvyšuje riziko, že se tyto osoby v budoucnu ocitnou v chudobě; vzhledem k tomu, že 
ekonomicky závislé samostatně výdělečně činné osoby se jen zřídka organizují v 
odborech nebo jsou jimi zastupovány, ačkoli je pravděpodobnější, že budou oběťmi 
nepřiměřené pracovní doby a jiných nekalých praktik;

Sociální zabezpečení pro všechny

1. zdůrazňuje, že je nutno neustále optimalizovat a modernizovat systémy sociální ochrany 
na úrovni členských států s cílem zaručit všem osobám spolehlivou, udržitelnou a 
přiměřenou sociální ochranu založenou na zásadách všeobecného přístupu 
a nediskriminace a na schopnosti pružně reagovat na demografické změny a na vývoj 
situace na trhu práce;

2. vybízí členské státy, aby zajistily odpovědné a udržitelné dlouhodobé financování systémů 
sociálního zabezpečení, zejména v obdobích hospodářské krize, a aby rozvíjely 
preventivní složku systémů sociálního zabezpečení a kladly větší důraz na aktivační 
opatření, přitom však neztrácely ze zřetele skutečnost, že jeden z nejdůležitějších aspektů 
sociálních investic spočívá v tom, že umožňují vzájemně skloubit sociální a hospodářské 
cíle a že mohou v dlouhodobém horizontu přispět k udržení tempa a k rozvoji ekonomiky; 
v této souvislosti se domnívá, že by sociální investice neměly být považovány přesně za 
to, čím jsou – za investice, nikoli za výdaje;

3. upozorňuje na skutečnost, že v některých členských státech mohou stárnoucí populace, 
nízká míra porodnosti a měnící se trhy práce zvyšovat naléhavost potřeby provést reformu 
systémů sociálního zabezpečení, včetně důchodů, aby byla zajištěna jejich udržitelnost; 
zdůrazňuje skutečnost, že ženy ve srovnání s muži častěji přerušují kariéru a pracují na 
částečný úvazek, aby mohly pečovat o děti a jiné závislé osoby, což může mít negativní 
dopad na jejich důchody a zvyšovat riziko chudoby; vyzývá v této souvislosti členské 
státy, aby při stanovování a výpočtu nároků na důchod považovaly tato období přerušení 
kariéry za období krytá pojištěním; zdůrazňuje, že do reforem by měli být v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zapojeni také sociální partneři a příslušné 
zúčastněné strany a že občané by o nich měli být řádně informováni;

4. vyzývá členské státy, aby zajistily takovou vnitrostátní sociální ochranu, která zabezpečí 
důstojný příjem stanovený každou zemí a zaručí přístup k základním sociálním výhodám, 
zejména v případě nemoci, ztráty zaměstnání, mateřství, zdravotního postižení a odchodu 
do důchodu, což umožní bojovat v členských státech proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vybízí členské státy, aby vypracovaly strategie rozvoje sociálního zabezpečení 
podle pokynů MOP;

5. zdůrazňuje skutečnost, že efektivní a dostatečně kvalitní sociální ochrana by měla být 
založena na opatřeních na podporu účasti na trhu práce, což přispívá ke zlepšení zdraví a 
bezpečnosti při práci a ke zvýšení produktivity, která je zásadní konkurenční výhodou; 
zdůrazňuje, že snížení úrovně sociální ochrany by nemělo být vnímáno jako řešení 
vedoucí k vyšší míře zaměstnanosti;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně 
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činným zajistily přístup k celoživotnímu vzdělávání tím, že finanční prostředky, které jsou 
v současnosti poskytovány z unijních a vnitrostátních zdrojů pouze pro zaměstnance se 
smlouvami na dobu neurčitou, přerozdělí tak, aby byly využívány pro všechny pracovníky 
–  včetně osob samostatně výdělečně činných – bez ohledu na typ jejich pracovní 
smlouvy;

7. vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí při provádění strukturálních reforem a opatření 
s cílem vytvářet pracovní místa pro mladé lidi a aby zajistily, aby nebyli mladí pracovníci 
diskriminováni omezováním svých nároků na sociální zabezpečení; vyzývá rovněž 
členské státy, aby ve spolupráci s Komisí zajistily odpovídající sociální ochranu pro mladé 
lidi na stážích a na odborných praxích, na kterých mají získat pracovní zkušenosti;

8. zdůrazňuje, že starší osoby nejsou ekonomickou a sociální zátěží, přesně naopak, 
zkušenosti, které za celý život získaly, a jejich znalosti jsou přínosem;  navrhuje, aby v 
rámci mezigenerační solidarity byli zaměstnanci nad 60 let podporováni v tom, aby byli i 
nadále k dispozici na trhu práce, aby předávali své znalosti a zkušenosti následujícím 
generacím;

9. vyzývá členské státy, aby zajistily dostupnost cenově přijatelných zařízení pro péči o děti 
a vzdělávání a aby samostatně výdělečně činným osobám zajistily přístup k veřejným 
službám a příslušným daňovým a sociálním výhodám v oblasti péče o děti;

10. vyzývá členské státy, aby všem pracovníkům, včetně osob samostatně výdělečně činných 
a manželů nebo manželek či životních partnerů nebo partnerek zapojených do jejich 
činnosti, usnadnily možnosti, jak spojit práci s plněním povinností při péči o rodinu, a to i 
urychlením uplatňování článků 7 a 8 směrnice 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 a tím, 
že pracovníkům na jejich žádost poskytnou flexibilní podmínky, pokud jde o pracovní 
dobu, práci z domova a práci na částečný úvazek za účelem péče o nezletilé a závislé 
osoby, přičemž by tohoto stavu mělo být dosaženo bez jakýchkoli ztrát sociálních výhod 
pro pracovníky, aby pro ně jedinou možností, jak si zajistit flexibilitu, nebylo uchýlit se k 
závislé nebo nedobrovolné samostatné výdělečné činnosti;

11. zdůrazňuje, že je nutné zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným a osobám, 
které přecházejí ze zaměstnání na samostatnou výdělečnou činnost, nabídnout příležitosti 
k další odborné přípravě a rekvalifikaci; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby 
odstranily překážky, které brání další odborné přípravě a rekvalifikaci, a aby podporovaly 
celoživotní učení pro všechny;

12. vyzývá členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly sdružování osob samostatně 
výdělečně činných, zejména žen, které by jim umožnilo ve větší míře hájit jejich společné 
zájmy;

13. vyzývá členské státy, aby zabezpečily odpovídající sociální zabezpečení nejzranitelnějším 
skupinám, jako jsou nezaměstnaní, zdravotně postižení, rodiny samoživitelů a 
samoživitelek, mladé rodiny, mladí lidé, senioři a důchodci; vyzývá rovněž členské státy, 
aby zajistily širší přístup k sociálním službám pro všechny příslušníky zranitelných 
sociálních skupin a pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči, zvláště ve venkovských 
oblastech a znevýhodněných regionech;
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14. vyzývá členské státy a Komisi, aby v rámci své působnosti učinily kroky k potírání 
veškerých forem diskriminace na trhu práce, včetně diskriminace žen, a přijaly opatření 
sociální ochrany, jimiž zajistí, že ženy nebudou v porovnání s muži pobírat nižší mzdu za 
rovnocennou práci a nižší sociální dávky, včetně důchodů, zachovaly jejich nároky v 
mateřství, přijaly opatření k zabránění neoprávněnému propouštění zaměstnankyň během 
těhotenství a na ochranu žen a mužů s vyživovacími povinnostmi před neoprávněným 
propuštěním; vyzývá Radu, aby urychlila přijetí směrnice o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic, pracovnic krátce po porodu a kojících žen;

15. zdůrazňuje, že podle směrnice 2010/41/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy samostatně výdělečně činné musí členské státy odstranit veškeré překážky, 
které ženám a jejich manželům nebo životním partnerům uznaným vnitrostátním právem 
brání v požívání sociální ochrany, na kterou mají podle těchto vnitrostátních právních 
předpisů nárok;

16. vyzývá členské státy, aby přijaly účinná opatření v reakci na případy nedostatečné sociální 
ochrany v malých a velmi malých rodinných podnicích u zaměstnaných rodinných 
příslušníků, včetně jejich manželů/manželek (partnerů/partnerek), v důsledku jejich 
nejasných a neformálních podmínek pracovního poměru nebo jejich statutu osoby 
samostatně výdělečně činné;

17. vybízí členské státy, aby přijaly konkrétní opatření ve snaze bojovat proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, a to tím, že stanoví přiměřenou výši minimálního příjmu a systém 
sociálního zabezpečení, a to se zřetelem k marginalizovaným komunitám a osobám 
ohroženým chudobou, v souladu se svými vnitrostátními zvyklostmi, včetně ustanovení 
obsažených v kolektivních smlouvách či ve vnitrostátních právních předpisech;

18. vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí s cílem potírat nehlášenou a nejistou práci, 
včetně drobných zaměstnání a fiktivních zaměstnání na částečný úvazek, a aby zajistily 
všem pracovníkům odpovídající sociální ochranu; vyjadřuje dále politování nad případy 
zneužití atypických pracovních smluv s cílem obejít povinnosti spojeným ze 
zaměstnáváním a sociální ochranou;

19. vyzývá členské státy, aby zlepšily administrativní spolupráci mezi různými institucemi 
(inspektoráty práce, daňovými orgány, místními orgány a službami sociálního 
zabezpečení) na vnitrostátní a unijní úrovni, a usnadnily tak uplatňování ustanovení 
pracovního práva Unie, omezily nehlášenou práci a účinněji řešily problémy způsobené 
rozdíly mezi regulačními ustanoveními vztahujícími se na trh práce v jednotlivých 
členských státech;

20. vyzývá Komisi, aby přezkoumala právní úpravu a monitorovala uplatňování a koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení, v případě potřeby při respektování zásady subsidiarity, 
a upozorňuje členské státy na skutečnost, že by nemělo docházet k tomu, že se na 
migrující pracovníky ze zemí EU, kteří pracují v jiném členském státě, vztahují 
diskriminační opatření sociální ochrany; je přesvědčen, že všichni migrující pracovníci ze 
zemí EU by měli mít při práci v jiném členském státě odpovídající nároky na sociální 
zabezpečení v přiměřeném rozsahu; pracovníci vysílaní v rámci volného pohybu služeb 
musí být zaměstnavatelem před svým vysláním informováni o mzdě a pracovních 
podmínkách v souladu se směrnicí 96/71/ES ;
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21. vyzývá Komisi a členské státy, aby nalezly náležitou rovnováhu mezi bezpečností a 
flexibilitou trhu práce, například prostřednictvím globálního uplatnění zásad flexikurity, a 
aby řešily segmentaci trhu práce tím, že poskytnou přiměřené sociální krytí pro 
pracovníky v přechodu mezi pracovními poměry nebo zaměstnance na dobu určitou či na 
částečný úvazek a zároveň zajistí přístup k možnostem odborné přípravy; upozorňuje, že 
pokud by nebyla zajištěna flexikurita, snížila by se udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení, došlo by ke zhoršení kvality dávek, výdělků a produktivity pracovníků, 
utrpěla by reálná ekonomika a sociální soudržnost, a v důsledku toho by bylo ohroženo 
dosažení cílů strategie Evropa 2020, pokud jde o udržení a zvýšení míry zaměstnanosti;

22. vyzývá Komisi, aby provedla celounijní studii toho, zda se v důsledku nedávných změn 
pracovněprávních předpisů členských států s cílem zvýšit pružnost trhu práce nesnížil 
rozsah a záběr sociální ochrany zaměstnanců a nebyla porušena zásada flexibility 
a bezpečnosti;

23. rozhodně podporuje navrhované vytvoření srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů 
zaměstnanosti a sociálních ukazatelů, který by mohl být prvním krokem ke stanovení 
konkrétních referenčních hodnot;

24. naléhavě žádá Komisi, aby tam, kde je to vhodné, začlenila do svých návrhů čtyři cíle 
stanovené v Agendě důstojné práce MOP a aby se v rámci ročního přezkumu růstu 
zabývala cíli vytyčenými v doporučení MOP o minimálních úrovních sociální ochrany, 
aby mohli sociální ochrany požívat všichni pracovníci v Evropě;

Sociální ochrana osob samostatně výdělečně činných

25. zdůrazňuje, že samostatná výdělečná činnost musí být uznána jako forma práce, která 
napomáhá vytváření pracovních míst a snižování nezaměstnanosti, a že šíření samostatné 
výdělečné činnosti by mělo jít ruku v roce s odpovídající sociální ochranou osob 
samostatně výdělečně činných, jak jsou vymezeny ve vnitrostátních právních předpisech 
členských států;

26. vyzývá členské státy, aby usnadnily spojení práce a povinností při péči o rodinu tím, že 
pracovníkům zajistí flexibilitu, pokud jde o pracovní dobu a místo výkonu práce, aby 
nenastala situace, kdy by pracovníci neměli jinou možnost, jak dosáhnout flexibility, než 
se uchýlit k závislé samostatné výdělečné činnosti;

27. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly k dispozici podrobnější, aktuální statistické údaje pro 
účely analýzy ekonomické důležitosti osob samostatně výdělečně činných a jednotlivých 
kategorií samostatné výdělečné činnosti; žádá také, aby otázky týkající se samostatné 
výdělečné činnosti byly zahrnuty do průzkumu týkajícího se pracovních sil v Evropské 
unii;

28. upozorňuje na to, že neexistence jasné vnitrostátní definice samostatné výdělečné činnosti 
zvyšuje riziko fiktivní samostatné výdělečné činnosti mezi pracovníky v EU a může jim 
ztěžovat přístup k přiměřené sociální ochraně; upozorňuje na to, že různé postavení 
samostatně výdělečně činných osob v jednotlivých členských státech vyžaduje řešení 
vedoucí k lepší koordinaci sociálního zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, 
aby nedošlo k omezení volného pohybu pracovníků;
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29. vyzývá Komisi, aby podporovala výměny mezi členskými státy s cílem poskytnout 
pokyny k jednotlivým formám atypického zaměstnávání, včetně samostatné výdělečné 
činnosti, s cílem pomoci členským státům náležitě uplatňovat příslušné pracovněprávní 
předpisy a opatření sociální ochrany na takto zaměstnané pracovníky; domnívá se, že je 
třeba, aby členské státy rovněž jasně stanovily, co se rozumí fiktivní samostatnou 
výdělečnou činností, a aby postihovaly zaměstnavatele tehdy, když se takové případy 
zjistí a prokáží; zdůrazňuje však, že určení, zda se jedná o postavení zaměstnance či osoby 
samostatně výdělečně činné, by mělo zůstat v zákonné odpovědnosti hostitelského 
členského státu, na jehož území je práce vykonávána;

30. vyzývá evropské sociální partnery, Komisi a členské státy, aby prozkoumaly problematiku 
závislé samostatné výdělečné činnosti a nalezly pro ni praktická řešení, především 
v odvětvích, v nichž hrají důležitou roli přeshraniční činnosti, a u zranitelných skupin, 
jako jsou osoby zaměstnané v domácnostech a pracující s nízkými příjmy;

31. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, aby se samostatná výdělečná činnost nestala 
způsobem, jak zamezit pracovníkům v přístupu k sociálnímu zabezpečení a k ochraně v 
pracovním poměru, nebo způsobem, jakým mohou zaměstnavatelé obcházet 
pracovněprávní předpisy a právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení; požaduje 
také, aby osoby samostatně výdělečně činné nebyly stavěny na roveň zaměstnancům, což 
umožní zachovat výhody samostatné výdělečné činnosti i ekonomické činnosti tohoto 
typu a napomůže rozvíjet ducha podnikání a kvalitu služeb;

32. vyzývá členské státy, aby tam, kde je to nutné, rozvinuly sociální ochranu v důchodu, při 
zdravotním postižení, při mateřské/otcovské dovolené a v nezaměstnanosti tak, aby 
ustanovení o sociální ochraně pro osoby samostatně výdělečně činné lépe odpovídaly 
potřebám těchto pracovníků a byly rovnocenné míře ochrany, která se vztahuje na 
zaměstnance;

33. vyzývá Komisi a členské státy, aby sociální zabezpečení a práva na sociální ochranu byla 
vázána na jednotlivce, nikoli na pracovní smlouvu, což umožní, aby se dostalo důstojné 
sociální ochrany všem, včetně osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců, bez 
ohledu na typ pracovní smlouvy nebo druh pracovního poměru;

34. vyzývá členské státy, aby propagovaly a podporovaly skupinové pojištění pro případ 
pracovních úrazů a nemoci z povolání; vyzývá členské státy, aby samostatně výdělečně 
činným osobám zajistily přístup ke kolektivnímu a solidárnímu pojištění a důchodovým 
systémům;

35. vyzývá členské státy, aby osobám, všem občanům daly k dispozici informace o jejich 
právech na sociální ochranu a také aby poskytly těm, kteří chtějí pracovat jako osoby 
samostatně výdělečně činné, náležité informace o změnách jejich sociální ochrany a o 
pracovněprávních předpisech, které se na ně v důsledku takové změny statutu budou 
vztahovat, a také o změnách dalších práv a povinností spojených s jejich ekonomickou 
činností; vyzývá také Komisi, aby dala osobám samostatně výdělečně činným a mobilním 
pracovníkům k dispozici informace o jejich právech a povinnostech v souvislosti s 
migrací, přistěhovalectvím a přeshraniční prací;

36. vyzývá členské státy a Komisi, aby v souladu s vnitrostátními zvyklostmi zapojily sociální 
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partnery do procesu rozvoje a modernizace sociální ochrany a aby rozvíjely sociální 
dialog na unijní i vnitrostátní úrovni; vyzývá také sociální partnery, aby zařadily na 
program svých jednání otázky související s pracovními právy a sociální ochranou 
samostatně výdělečně činných pracovníků s cílem zavést odpovídající rámcová ustanovení 
o sociální ochraně osob samostatně výdělečně činných, a to na základě reciprocity a 
zásady nediskriminace, a prozkoumaly, zda a jak by samostatně výdělečně činné osoby 
mohly být zapojeny do kolektivního vyjednávání, včetně specifických strategií pro 
zahrnutí otázek týkajících se samostatně výdělečně činných osob v případech, kdy 
vnitrostátní právo neumožňuje zastupování osob samostatně výdělečně činných odbory; 
podněcuje sociální partnery k výměně osvědčených postupů mezi odborovými 
organizacemi a profesními sdruženími ohledně toho, jaké služby poskytují osobám 
samostatně výdělečně činným, jakým způsobem potírají fiktivní samostatnou výdělečnou 
činnost a jak organizují osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou v pracovním 
poměru u jiných osob;

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Sociální zabezpečení pro všechny

Sociální ochrana představuje jádro evropského sociálního modelu. Jejím hlavním cílem 
je prosazovat sociální začlenění a sociální spravedlnost, chránit příjmy a zaručit všem osobám 
vysokou kvalitu vzdělávání a zdravotní péče. V souladu se zásadou subsidiarity spadá politika 
sociální ochrany do působnosti jednotlivých členských států. I přesto však byla na úrovni EU 
zavedena otevřená metoda koordinace, která je dobrovolným procesem politické spolupráce 
založeným na schválení společných cílů a ukazatelů. Jedním z klíčových cílů sociální ochrany 
je zvýšit rovnost a účinnost poskytovaných služeb a prosazovat přitom sociální začlenění 
a soudržnost, které představují základní pilíře pro udržitelný růst podporující začlenění a pro 
snižování chudoby.  Tyto cíle vycházejí přirozeně ze základních hodnot Evropské unie1.

Každá společnost potřebuje účinnou sociální ochranu, aby mohla řešit problémy spojené 
s globalizací a aby se mohla přizpůsobit změnám. Zásadním prvkem systémů sociálního 
zabezpečení je sociální pojištění, které je závislé na práci, avšak zatím není zaručeno pro 
všechny obyvatele. Všeobecná sociální ochrana, která má podle úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 102 o sociálním zabezpečení (minimální norma) zahrnovat 
v určité minimální míře veškeré oblasti sociálního zabezpečení, není zatím dostupná všem 
osobám. Proto je nezbytné, aby byla pro všechny osoby zajištěna minimální úroveň sociální 
ochrany. Minimální úroveň sociální ochrany (v angličtině Social Protection Floors) 
představuje integrovanou sociální politiku, která má zaručit všem občanům příjem a přístup 
k základním sociálním službám, se zvláštním zřetelem na nejzranitelnější skupiny 
(nezaměstnané, zdravotně postižené osoby, rodiny samoživitelů, mladé osoby, důchodce, 
mladé rodiny atd.). Kromě toho musí být zaručen také minimální příjem, který hraje 
významnou úlohu při přerozdělování bohatství a zajišťuje solidaritu a sociální spravedlnost 
a působí proticyklicky, a to obzvláště v dobách krize, neboť vytváří dodatečné zdroje, které 
zvyšují poptávku a spotřebu na vnitřním trhu.

Dávky sociálního zabezpečení lze považovat za přiměřené, pokud umožňují dosáhnout 
výsledků, jež jsou očekávány v rámci uplatňování sociální politiky, např. pokud umožňují 
naplnit potřeby osob odstraňováním hlavních rizik a pokud napomáhají definovat poměr mezi 
výší dávek a daní či odvodů, které byly odvedeny během celého života, ve smyslu tzv. 
„spravedlivé“ sociální přiměřenosti.

Systémy sociálního zabezpečení v Evropě by měly pomoci chránit se proti rizikům 
a nízkým příjmům a rovněž snížit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU. Stále však 
přetrvávají hospodářské problémy spojené s finanční krizí, a proto je zapotřebí zabývat se 
složitými otázkami týkajícími se financování těchto systémů. V době hospodářské krize se 
veřejné finance členských států EU snížily, zatímco počet nezaměstnaných, kteří potřebují 
sociální podporu, se zvýšil. Prudký nárůst nezaměstnanosti a snižování mezd se kromě toho 
projevil i snížením dávek sociálního zabezpečení, což ohrožuje evropský sociální model. Dále 
je třeba poukázat na skutečnost, že rozpočtové škrty na vnitrostátní úrovni a snižování 
důchodů a jiných sociálních dávek zasáhlo zejména nejzranitelnější osoby, které se tak ocitly 
pod prahem chudoby. Úsilí o překonání krize se přitom zaměřilo především na konsolidaci 

1 Sdělení Komise ze dne 20. srpna 2012 o sociální ochraně v rámci rozvojové spolupráce Evropské unie (COM (2012)446).
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rozpočtů, zatímco otázka sociálních politik zůstala poněkud stranou pozornosti. Členské státy 
nekladly dostatečný důraz na sociální cíle v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, které byly 
definovány v rámci strategie Evropa 2020, zejména pak na snižování chudoby a sociálního 
vyloučení. 

Za účelem zajištění trvalé a účinné sociální ochrany podle pokynů MOP by měly 
členské státy vypracovat a zavést vnitrostátní strategie rozvoje sociální ochrany. Jedním 
z nejvýznamnějších cílů strategie sociálního rozvoje by měla být záruka sociálních investic 
a jejich účinnosti, neboť tyto investice umožňují koordinaci sociálních a hospodářských cílů. 
Neměly by proto být považovány za výdaje, ale spíše za investici, která umožňuje dosažení 
lepšího výkonu a udržitelného hospodářského růstu. 

II. Osoby samostatně výdělečně činné a jejich sociální ochrana

1. Význam samostatné výdělečné činnosti jakožto formy zaměstnávání, její rozvoj a nové 
podoby 

Stěžejní iniciativa strategie nazvané „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“ 
uznává, že samostatná výdělečná činnost je důležitým faktorem vytváření pracovních míst, 
a uvádí, že členské státy by měly odstranit opatření, která odrazují od využití tohoto druhu 
práce. 

Samostatná výdělečná činnost zaznamenává v současné době značný rozmach 
a objevuje se v mnoha nových formách.  V roce 2012 existovalo v EU 32,8 milionu osob 
samostatně výdělečně činných, což představovalo 15 % celkové zaměstnanosti v EU. 
Nejrozšířenější je tento druh činnosti v Řecku, Itálii, Portugalsku a Rumunsku. Nejméně 
zastoupen je naopak v Lucembursku, Dánsku, Estonsku a Litvě1. V usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 6. července 2010 je zdůrazněno, že o samostatnou výdělečnou činnost je 
stále větší zájem zejména mezi mladými osobami a ženami, což platí i v případě, že je 
vykonávána v období přechodu od zaměstnání k důchodu2.

Složení kategorie osob samostatně výdělečně činných se během posledních desetiletí 
výrazně změnilo.  Tato kategorie je velmi rozmanitá, pokud jde o úlohu, kterou tito pracovníci 
hrají na trhu práce, a pokud jde o povahu činnosti, kterou vykonávají.  Za zvláštní kategorii by 
měla být považována kategorie ekonomicky závislých osob samostatně výdělečně činných, 
což nám umožní lépe pochopit vývoj samostatné výdělečné činnosti, který vedl v důsledku 
velkých sociálních a hospodářských změn k překonání modelu samostatné výdělečné činnosti 
tradičně uznávaného v zemích EU3.

3. Neexistuje jasná definice samostatné výdělečné činnosti, která by byla uznávána na 
evropské úrovni

Problém tkví nejen v tom, že na úrovni EU neexistuje všeobecně uznávaná definice 
samostatné výdělečné činnosti, ale situaci dále komplikuje i rozmanitost forem, které tato 

1 Šetření pracovních sil v EU z roku 2012.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0263.
3 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. dubna 2010 nazvané „Nové tendence v oblasti 
samostatně výdělečné činnosti: specifický případ ekonomicky závislé samostatné výdělečné činnosti“ (SOC/344).
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činnost nabírá.  Mezinárodní organizace práce definuje ve své „Mezinárodní klasifikaci 
postavení v zaměstnání“ samostatnou výdělečnou činnost jako práci, při níž odměna přímo 
závisí na zisku pocházejícím z vyráběného zboží nebo poskytovaných služeb. Z historického 
pohledu se rozlišují tři hlavní skupiny osob samostatně výdělečně činných: mikropodniky, 
malé podniky a svobodná povolání.

V pravém slova smyslu lze za osoby samostatně výdělečně činné považovat pracovníky, 
kteří pracují spíše na vlastní účet než pro třetí osoby. Tato definice se sice může zdát 
jednoznačná, přesto je však nutné uvést, že samostatná výdělečná činnost zahrnuje značné 
množství různých sociálních a hospodářských situací, které nelze řešit stejným způsobem.

V současnosti neexistuje žádná jednoznačná celoevropská definice, jež by jasně 
rozlišovala mezi skutečnými samostatně výdělečně činnými osobami pracujícími na svůj 
vlastní účet, a fiktivními samostatně výdělečně činnými osobami. Každá odpovědná instituce 
a každý odpovědný orgán používá svůj vlastní právní nebo regulační rámec, jenž se může lišit 
podle jejich jurisdikce nebo oblasti působnosti (daňové předpisy, sociální zabezpečení, 
obchodní právo, trh práce, pojištění)1.

Neexistuje žádná jednoznačná definice ekonomicky závislé samostatné výdělečné 
činnosti. Pouze několik evropských zemí rozlišuje přechodovou kategorii mezi osobami 
samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci. Tuto regulaci zavedly zejména proto, aby 
uvedené přechodové kategorii zaručily lepší ochranu, aniž by ji kladly na roveň kategorii 
zaměstnanců.

4. Sociální ochrana osob samostatně výdělečně činných: obecný nástin problematiky
Rozvoj samostatného podnikání je spojen se vznikem určitých problémů v oblasti 

pracovního práva a sociální ochrany osob samostatně výdělečně činných. Tradiční evropské 
systémy sociálního zabezpečení bývaly vždy koncipovány pro účely ochrany zaměstnanců 
a tomuto zaměření byly také částečně uzpůsobeny. Tato situace platí do značné míry 
i v současné době. Znamená to tedy, že uvedené systémy lze jen stěží upravit podle potřeb 
osob samostatně výdělečně činných.

Shrneme-li politiku, kterou uplatňují členské státy EU vůči osobám samostatně 
výdělečně činným, vyplývá z toho, že tito pracovníci jsou obětí diskriminace a/nebo je jim 
v některých zemích přiznána nižší ochrana, a to proto, že jejich příspěvky na sociální 
zabezpečení jsou buď příliš vysoké, anebo naopak příliš nízké, a tedy spojené s nižší úrovní 
sociální ochrany.   Výjimku tvoří v tomto ohledu například Dánsko, které lze uvést jako jeden 
z nejlepších příkladů země, v níž mají osoby samostatně výdělečně činné stejná práva jako 
zaměstnanci2. 

Jak již bylo uvedeno výše, politika sociální ochrany zaměřená na osoby samostatně 
výdělečně činné naráží na problémy způsobené značnou rozmanitostí této skupiny 
pracovníků. Proto se může stát, že opatření sociální ochrany, která jsou uplatňována na 
některou část této skupiny, budou nesmyslná a nepřijatelná pro jinou její část. Do skupiny 

1 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. března 2013 o zneužívání statusu osoby samostatně 
výdělečně činné (INT/628).
2 Zpráva Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (2010). 
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osob samostatně výdělečně činných patří jak osoby schopné podnikat na svůj vlastní účet či 
odborníci z různých odvětví dosahující značných zisků, tak i osoby, které svou činnost či 
služby směřují pouze k jedinému zákazníkovi, a osoby, jejichž práce se neliší od práce 
zaměstnanců. V prvním případě může být uplatnění opatření sociální ochrany považováno za 
nepřiměřené a nepřijatelné a v druhém případě hrozí nebezpečí, že zaměstnancům nebude 
poskytnuta přiměřená ochrana proti sociálním rizikům.

5. Zneužívání statusu samostatné výdělečné činnosti
MOP vydala včasné varování před možným zneužíváním některých forem samostatné 

výdělečné činnosti, jež vede k obcházení práv zaměstnanců a ochrany na úrovni Společenství, 
které se obvykle pojí se zaměstnaneckým poměrem. Toto zneužívání sahá od neplacení 
příspěvků na sociální zabezpečení přes daňové úniky a obcházení pracovních práv až po 
nehlášenou práci.  To znamená vážné narušení hospodářské soutěže pro skutečné samostatně 
výdělečně činné osoby, mikropodniky a malé a střední podniky. 

Osoby samostatně výdělečně činné se mohou svobodně rozhodnout, že budou 
provozovat podnikání na svůj vlastní účet, musí však být informovány o případném snížení 
své sociální ochrany. Stále častěji se objevuje problém tzv. „fiktivních“ osob samostatně 
výdělečně činných, které jejich zaměstnavatelé často nutí k tomu, aby pracovali v nevhodných 
podmínkách. V této souvislosti je třeba připomenout usnesení Evropského parlamentu ze dne 
6. července 2010, v němž se zdůrazňuje, že základní právo musí být zaručeno všem 
pracovníkům bez ohledu na jejich status.

6. Práva osob samostatně výdělečně činných na sociální zabezpečení jsou zajištěna v nižší 
míře

V mnoha zemích jsou osoby samostatně výdělečně činné zapojeny do důchodového 
systému jen částečně. Takovéto uspořádání lze považovat za rozumné pouze v případě 
odborníků, kteří dosahují značných příjmů a jsou schopni podnikat na svůj vlastní účet. 
V případě ekonomicky závislých osob samostatně výdělečně činných či dokonce fiktivních 
osob samostatně výdělečně činných však hrozí ve vyšším věku vznik chudoby, a sice 
z důvodu nízkých příspěvků na sociální zabezpečení, a tím i nízkých důchodů. Obdobnou 
argumentaci lze uplatnit i pokud jde o invalidní důchod.

Nižší míra ochrany je osobám samostatně výdělečně činným poskytována i v případě 
mateřství/otcovství. Tyto osoby nemají stále v dostatečné míře zaručena práva na mateřskou 
a otcovskou dovolenou a další související práva (např. Kypr, Nizozemsko, Spojené království, 
Polsko)1. V takovémto případě by měla být sociální ochraně osob samostatně výdělečně 
činných věnována zvláštní pozornost. Nedávné studie a analýzy2 dávají za pravdu doporučení, 
podle něhož by měla být ochrana osob samostatně výdělečně činných v mateřství/otcovství 
harmonizována s ochranou zaměstnanců.

Další oblastí, v níž nemají osoby samostatně výdělečně činné zajištěnu odpovídající 
ochranu, je nezaměstnanost. Příspěvky na dávky v nezaměstnanosti se vztahují zejména na 

1 Zpráva Komise nazvaná „Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood“, Evropská 
komise, GŘ pro spravedlnost, listopad 2012, s. 29.
2 „Self-employed workers: industrial relations and working conditions“, Eurofound 2009, s. 76.
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zaměstnance. Pouze v několika zemích, v nichž je sociální ochrana na vysoké úrovni, jsou do 
tohoto systému zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné1. 

7. Nutnost společné akce
Mnohé osoby samostatně výdělečně činné si jsou vědomy toho, že jsou zranitelnější 

než zaměstnanci. Vědí, že nejsou chráněny kolektivními smlouvami a že trh může jejich 
problémy řešit pouze do určité míry. Snad právě toto vědomí je vede k přijímání kolektivních 
závazků v oblasti povinné solidarity. Také odbory by se měly zamyslet nad tím, jak by mohly 
nově koncipovat svou činnost a formy sdružování v zájmu všech pracovníků, bez ohledu na 
to, zda uzavřeli pružnou pracovní smlouvu nebo smlouvu na dobu neurčitou, případně 
typickou nebo atypickou smlouvu, a bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance, 
kvazizaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné2.

8. Problémy spojené s koordinací sociálního zabezpečení
Odlišné definice existují nejen v jednotlivých evropských zemích, ale i v právu EU.  

Tento nedostatek jasnosti přináší značné problémy v přeshraničních situacích.  Chybějící 
vazba mezi právními rámci členských států a právním rámcem evropským v otázce odlišení 
výkonu zaměstnání a poskytování služeb znamená, že je pojetí samostatné výdělečné činnosti 
problematickým tématem, a to zejména pokud jde o přeshraniční práci3.

1 „World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond“, Mezinárodní organizace práce – 
Ženeva: MOP, 2010, s. 59.
2 Westerveld M. The "new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security, ročník 14 
(2012), č. 3, s. 170–171.
3 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. března 2013 o zneužívání statusu osoby samostatně 
výdělečně činné (INT/628).
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STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVA ŽEN A ROVNOST POHLAVÍ

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociální ochraně všech občanů, včetně samostatně výdělečně činných osob
(2013/2111(INI))

Navrhovatelka: Marije Cornelissen

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy, které se rozhodly začít podnikat, častěji než muži jako hlavní 
motivaci jejich rozhodnutí uvádí lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem 
nebo ekonomickou nutnost;

B. vzhledem k tomu, že v řadě případů není samostatná výdělečná činnost věcí volby dané 
osoby, nýbrž spíše nutností kvůli nedostatku jiných pracovních příležitostí nebo 
flexibilních podmínek, které by umožnily sladit povinnosti související s prací s péčí 
o rodinu; vzhledem k tomu, že se situace v této oblasti v průběhu krize zhoršila, 
v důsledku čehož vzrostl počet osob, především žen, které jsou samostatně výdělečně 
činné z nutnosti;

C. vzhledem k tomu, že samostatně výdělečné ženy představují mezi samostatně 
výdělečnými pracovníky menšinu, přičemž jim však hrozí největší riziko, že upadnou do 
chudoby;

D. vzhledem k tomu, že osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na přiměřený 
důchod ani přístup k odpovídající nemocenské, placené dovolené a dalším formám 
sociálního zabezpečení, což prohlubuje rozdíly v odměňování žen a mužů v neprospěch 
samostatně výdělečně činných žen, a to především po odchodu do důchodu;

E. vzhledem k tomu, že stále roste počet samostatně výdělečně činných osob, především žen, 
které mají málo práce nebo jejichž práce je velmi špatně placená a jež klesají pod hranicí 
chudoby, avšak nejsou oficiálně vedeny jako nezaměstnané;
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F. vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek spolehlivých, přesných a srovnatelných 
informací a údajů o situaci, pracovních podmínkách a systémech sociálního zabezpečení, 
které by osobám samostatně výdělečně činným umožňovaly sladit povinnosti související 
s prací s péčí o rodinu;

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit systémy sociálního zabezpečení a zdravotní péče 
a prosazovat sociální pojištění pro samostatně výdělečné osoby; vyzývá členské státy, aby 
sociální zabezpečení a práva na sociální ochranu spojovaly spíše s jednotlivcem než 
s pracovní smlouvou, čímž bude umožněna důstojná sociální ochrana pro všechny, včetně 
samostatně výdělečně činných osob a jejich manželek nebo manželů či životních partnerů 
a partnerek podílejících se na jejich činnosti a dalších pracovníků, bez ohledu na typ 
pracovní smlouvy nebo zaměstnanecký status;

2. zdůrazňuje, že podle dostupných statistických údajů o zaměstnanosti žen je u žen vyšší 
pravděpodobnost nejistého zaměstnání a vyšší riziko propuštění a že se tím snižuje míra 
ochrany žen v rámci systémů sociálního zabezpečení;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně 
činným zajistily přístup k celoživotnímu vzdělávání tím, že finanční prostředky, které jsou 
v současnosti poskytovány z evropských a vnitrostátních zdrojů na zaměstnance se 
smlouvami na dobu neurčitou, přerozdělí na pracovníky se všemi druhy smluv a na osoby 
samostatně výdělečně činné;

4. zdůrazňuje, že míra zaměstnanosti žen a mužů v Evropě je stále velmi odlišná, přičemž 
podpora samostatné výdělečné činnosti žen může při snižování chudoby sehrát důležitou 
roli;

5. zdůrazňuje, že v některých členských státech je nutné zlepšit systémy sociálního 
zabezpečení a zvýšit jejich transparentnost, aby bylo možné dosáhnout spravedlivějších 
norem pro příspěvky osobám samostatně výdělečně činným, především v souvislosti 
s těhotenstvím a mateřskou dovolenou;

6. upozorňuje na to, že rozpočtové škrty a privatizace, které řada členských států provádí ve 
svých veřejných systémech zdravotní péče, mají destruktivní dopad na jejich systémy 
sociálního zabezpečení a ohrožují práva na sociální ochranu pracovníků a občanů obecně; 
vyjadřuje politování především nad škrty v oblasti péče o sexuální a reprodukční zdraví, 
které se dotýkají především žen, jelikož vyšetření stěru z děložního čípku, mamografická 
vyšetření a gynekologické kontroly již nejsou nabízeny jednou za rok, nýbrž v delších 
intervalech;

7. poukazuje na skutečnost, že v některých členských státech stárnoucí populace, nízká míra 
porodnosti a měnící se trhy práce mohou zvyšovat naléhavost realizace reforem systémů 
sociálního zabezpečení, včetně důchodů, aby se zajistila jejich udržitelnost; zdůrazňuje 
skutečnost, že ženy ve srovnání s muži daleko častěji přerušují kariéru a vykonávají práci 
na částečný úvazek, aby mohly pečovat o děti či jiné závislé osoby, což může mít 
negativní dopad na jejich důchody a zvyšovat jejich ohrožení chudobou; vyzývá proto 
členské státy, aby toto období přerušení kariéry považovaly za pojišťovací období, které 
zakládá nárok na důchod a do důchodu se započítává; zdůrazňuje, že do reforem by měli 
být zapojeni také sociální partneři a příslušné zúčastněné strany a že občané by o nich 
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měli být řádně informováni;

8. zdůrazňuje, že podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU o uplatňování 
zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné musí členské státy 
odstranit veškeré překážky, které ženám a jejich manželům nebo životním partnerům 
uznaným vnitrostátním právem brání v požívání sociální ochrany v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy;

9. poukazuje na to, že delší a lépe placená rodičovská dovolená, která by byla dostupná 
mužům i ženám a byla by pro účely dávek sociálního zabezpečení považována za práci na 
plný úvazek, by mohla být významným podnětem ke zvýšení porodnosti;

10.  vyzývá evropské sociální partnery, Komisi a členské státy, aby prozkoumaly 
problematiku závislé samostatné výdělečné činnosti a nalezly pro ni praktická řešení, 
především v odvětvích, v nichž má velký význam přeshraniční činnost, a u zranitelných 
skupin, jako jsou osoby zaměstnané v domácnostech a pracující s nízkými příjmy;

11. . vyzývá členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly sdružování osob samostatně 
výdělečně činných, zejména žen, které by jim umožnilo ve větší míře hájit jejich společné 
zájmy;

12. vyzývá členské státy, aby zajistily dostupnost cenově přijatelných zařízení pro péči o děti 
a aby samostatně výdělečně činným osobám zajistily rovný přístup k veřejným službám 
a příslušným daňovým a sociálním výhodám v oblasti péče o děti;

13. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na rozsáhlou revizi směrnice 2010/41/EU1 
o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné 
s cílem zajistit kvalitnější normy, pokud jde o minimální délku mateřské a otcovské 
dovolené, adopci, práva na volno za účelem péče a péče o rodiče, a aby členským státům 
svěřila odpovědnost za to, aby jejich systémy sociálního zabezpečení zajistily tato práva 
osobám samostatně výdělečně činným; vyzývá Radu, aby přijala stanovisko k návrhu na 
přezkum směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu 
nebo kojících zaměstnankyň, jejž Parlament schválil; připomíná, že návrh přijatý 
Parlamentem obsahuje důležitá opatření v této oblasti, jejichž cílem je nastolení 
rovnováhy mezi pracovní činností a osobním životem mužů a žen;

14. vyzývá členské státy, aby všem pracovníkům, včetně osob samostatně výdělečně činných 
a manželů nebo manželek či životních partnerů nebo partnerek zapojených do jejich 
činnosti, usnadnily možnosti, jak kombinovat jejich práci s povinnostmi v oblasti péče, 
a to i urychlením uplatňování článků 7 a 8 směrnice 2010/41/EU ze dne7. července 2010 
a tím, že pracovníkům na jejich žádost poskytnou flexibilní podmínky, pokud jde 
o pracovní dobu, práci z domova a práci na částečný úvazek za účelem péče o nezletilé 
a závislé osoby, přičemž by této situace mělo být dosaženo bez jakýchkoli ztrát sociálních 
výhod pro pracovníky, aby se nebyli nucení uchýlit k závislé nebo nedobrovolné 
samostatné výdělečné činnosti;

15. vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy k potírání„nepravé“ samostatné 
výdělečné činnosti osob, což je forma nejistého zaměstnávání, která má dopad především 



PE519.788v02-00 22/24 RR\1013234CS.doc

CS

na ženy, a vybízí sociální partnery, aby si vyměňovali osvědčené postupy v oblasti služeb 
poskytovaných samostatným výdělečným osobám, které jsou zaměřeny na řešení 
problému „nepravé“ samostatné výdělečné činnosti a sdružování osob skutečně 
vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost;

16. vyzývá členské státy, aby zaváděly sociální politiky a sociální služby, které zajistí péči 
o děti a o starší a jiné závislé osoby a umožní mužům a ženám na základě vlastního 
rozhodnutí pokračovat ve své dosavadní práci;

17. zdůrazňuje, že je nutné zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným a osobám, 
které přecházejí ze zaměstnání na samostatnou výdělečnou činnost, nabídnout příležitosti 
k další odborné přípravě a rekvalifikacím; vyzývá proto členské státy, aby odstranily 
překážky, které brání další odborné přípravě a rekvalifikacím, a aby podporovaly 
celoživotní učení pro všechny;

18. vyzývá členské státy, aby svobodným a lesbickým ženám zajistily přístup k ošetřením 
souvisejícím s plodností a asistovanou reprodukcí;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly spolehlivé, přesné a srovnatelné údaje 
rozdělené podle pohlaví a aby pečlivě sledovaly situaci a sociální ochranu samostatně 
výdělečně činných osob i trendy na trhu práce, které mají vedle jiných forem 
zaměstnávání vliv i na samostatnou výdělečnou činnost vliv, a to tím, že otázky týkající se 
samostatné výdělečné činnosti zahrnou do průzkumu evropských pracovních sil.
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