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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků 
platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem
(2019/2186(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 
20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele 
online zprostředkovatelských služeb,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 
20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách 
v Evropské unii,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 
2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních 
služeb1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů),

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 8. listopadu 2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální ochraně, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 24. října 2019 „Budoucnost práce: podpora Evropské 
unie deklaraci přijaté u příležitosti 100. výročí založení MOP“2, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 13. června 2019 „Měnící se svět práce: reflexe 
o nových formách práce a důsledcích pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků“3, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu 
digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES, který 
předložila Komise dne 15. prosince 2020, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích 
otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích), který 
předložila Komise dne 15. prosince 2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 nazvané „Evropská strategie pro 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32019L0770 
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/cs/pdf 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/cs/pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32019L0770
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/cs/pdf
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data“,

– s ohledem na bílou knihu Komise o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci 
a důvěře, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 nazvané „Silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci“, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 nazvané „Evropský program pro 
ekonomiku sdílení“, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2021 obsahující doporučení Komisi k právu 
odpojit se4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2020 o silné sociální Evropě pro 
spravedlivou transformaci5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2020 o politice zaměstnanosti a sociální 
politice eurozóny v roce 20206,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2020 obsahující doporučení Komisi k rámci 
pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2020 obsahující doporučení Komisi k aktu 
o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu8, 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 10. července 2020 k návrhu rozhodnutí 
Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států9, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociálních politikách 
v eurozóně10, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2017 o evropském programu pro 
ekonomiku sdílení12, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2017 o on-line platformách a jednotném 
digitálním trhu13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o pracovních podmínkách a nejistém 

4 Přijaté texty, P9_TA(2021)0021.
5 Přijaté texty, P9_TA(2020)0371.
6 Přijaté texty, P9_TA(2020)0284.
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0275.
8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0272.
9 Přijaté texty, P9_TA(2020)0194.
10 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
11 Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
12 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 125.
13 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 135.
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zaměstnání14,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 
2020 nazvané „Spravedlivé pracovní podmínky v ekonomice platforem“,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2019 nazvané „Evropský 
rámec pro regulační reakce na ekonomiku sdílení“, 

– s ohledem na rámcovou dohodu evropských sociálních partnerů o digitalizaci z června 
202015,

– s ohledem na doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru,

– s ohledem na studii Komise nazvanou „Study to gather evidence on the working 
conditions of platform workers“ (Studie, jejímž úkolem je shromáždit důkazy 
o pracovních podmínkách pracovníků platforem), 

– s ohledem na zprávu Společného výzkumného střediska (JRC) Komise nazvanou „The 
changing nature of work and skills in the digital age“ (Měnící se povaha práce 
a dovedností v digitálním věku),

– s ohledem na zprávu Společného výzkumného střediska Komise nazvanou „Platform 
Workers in Europe“ (Pracovníci platforem v Evropě), 

– s ohledem na studii Evropského parlamentu nazvanou „The platform economy and 
precarious work“ (Ekonomika platforem a nejisté zaměstnání), 

– s ohledem na studii Evropského parlamentu nazvanou „The Social Protection of 
Workers in the Platform Economy“ (Sociální ochrana pracovníků v ekonomice 
platforem), 

– s ohledem na zprávu střediska Cedefop nazvanou „Developing and matching skills in 
the online platform economy“ (Rozvoj a přizpůsobování dovedností v ekonomice online 
platforem), 

– s ohledem na informační sdělení střediska Cedefop nazvané „Online working and 
learning in the coronavirus era“ (Práce a vzdělávání prostřednictvím internetu v době 
koronaviru), 

– s ohledem na studii nadace Eurofound nazvanou „Employment and working conditions 
of selected types of platform work“ (Pracovněprávní vztahy a pracovní podmínky 
u vybraných druhů práce prostřednictvím platforem),

– s ohledem na politickou zprávu nadace Eurofound nazvanou „Platform work: 
Maximising the potential while safeguarding standards?“ (Práce prostřednictvím 
platforem: maximalizace potenciálu při současné ochraně standardů?),

14 Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 88.
15 https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-
06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf

https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
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– s ohledem na zprávu o výzkumu nadace Eurofound nazvanou „Back to the future: 
Policy pointers from platform work scenarios“ (Zpět do budoucnosti: politická vodítka 
ze scénářů v oblasti práce prostřednictvím platforem), 

– s ohledem na studii agentury EU-OSHA nazvanou „Protecting Workers in the Online 
Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU“ 
(Ochrana pracovníků v ekonomice založené na online platformách: přehled regulačního 
a politického vývoje v EU), 

– s ohledem na zprávu MOP ze dne 20. září 2018 nazvanou „Digital labour platforms and 
the future of work: Towards decent work in the online world“ (Digitální pracovní 
platformy a budoucnost práce: směrem k důstojné práci v on-line světě), 

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že práce prostřednictvím platforem může vytvářet pracovní 
příležitosti, rozšiřovat výběr, poskytovat další příjem a odstraňovat překážky bránící 
vstupu na trh práce; vzhledem k tomu, že práce prostřednictvím platforem poskytuje 
flexibilitu jak pracovníkům, tak klientům a zajišťuje sladění poptávky a nabídky 
v oblasti služeb, jakož i inovace na poli digitálních nástrojů, které jsou užitečným 
nositelem růstu v dobách krize a oživení; 

B. vzhledem k tomu, že práce prostřednictvím platforem rovněž vyvolala obavy týkající se 
nejistoty nebo špatných pracovních podmínek, nedostatečného přístupu k odpovídající 
sociální ochraně, roztříštěného a nestabilního příjmu a nedostatku opatření v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména co se týče pracovníků platforem s nižší 
kvalifikací na místě a pracovníků vykonávajících mikroúkoly, jak bylo zdůrazněno 
během pandemie COVID-19;

C. vzhledem k tomu, že práce prostřednictvím platforem zahrnuje různé skutečnosti 
a vyznačuje se vysokou mírou různorodosti prováděných činností; vzhledem k tomu, že 
existují různé kategorie práce prostřednictvím platforem, například práce on-line nebo 
na místě, vyžadující vysokou nebo nízkou úroveň kvalifikace, placená úkolově nebo 
časově či vykonávaná jako hlavní nebo vedlejší zaměstnání, a že existují nejrůznější 
profily pracovníků platforem a typy platforem;

D. vzhledem k tomu, že osoby pracující v ekonomice platforem se obecně formálně řadí 
mezi osoby samostatně výdělečně činné; vzhledem k tomu, že tyto osoby jako takové 
nepožívají rovnocenné sociální ochrany, ochrany práce a pracovníků a ochrany zdraví 
a bezpečnosti, jaká se ve většině zemí váže k pracovní smlouvě; 

E. vzhledem k tomu, že nejasné rozlišení mezi pracovníky a osobami samostatně 
výdělečně činnými, které je u práce prostřednictvím platforem časté, způsobuje 
nejistotu, pokud jde o práva a nároky těchto osob a pravidla, která se na ně vztahují; 
vzhledem k tomu, že tím bude v budoucnu pravděpodobně ovlivněno stále více odvětví; 
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F. vzhledem k tomu, že členské státy vyvinuly různé přístupy, což vedlo k roztříštěnosti 
pravidel a iniciativ; vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření na evropské úrovni 
za účelem překonání výsledné právní nejistoty a posílení práv pracovníků platforem;

1. konstatuje, že současný evropský rámec je neuspokojivý a obsahuje právní nástroje EU, 
jejichž osobní působnost se nevztahuje na všechny pracovníky platforem a které se 
nezabývají novými skutečnostmi světa práce; vyjadřuje politování nad tím, že tato 
roztříštěnost staví některé pracovníky platforem do právně nejisté situace, což má za 
následek, že někteří pracovníci platforem požívají menšího počtu práv nebo 
omezenějších práv, než jaká by měla být zaručena všem pracovníkům platforem bez 
ohledu na jejich postavení v zaměstnání; 

2. zdůrazňuje, že význam výrazů „pracovník“ a „osoba samostatně výdělečně činná“ není 
ve všech členských státech definován jednotně; konstatuje, že hranice mezi těmito 
dvěma výrazy je u nových forem práce méně zřetelná a že některým pracovníkům hrozí 
nesprávné zařazení; 

3. má za to, že tuto právní nejistotu je třeba bezodkladně řešit, a zároveň uznává, že ji 
nelze snadno vyřešit pomocí univerzálního přístupu; má za to, že jakýkoli návrh musí 
zohledňovat různorodost platforem a pracovníků platforem a brát v úvahu současný 
model digitálních pracovních platforem, v rámci něhož jsou někteří pracovníci skutečně 
osobami samostatně výdělečně činnými a chtějí jimi zůstat; 

4. vítá návrh Komise na legislativní iniciativu ke zlepšení pracovních podmínek 
pracovníků platforem; vyzývá Komisi, aby v případě, že sociální partneři nevyjádří vůli 
zahájit proces stanovený v článku 155 SFEU, předložila novou směrnici o pracovnících 
platforem s cílem zaručit jim minimální soubor práv bez ohledu na jejich postavení 
v zaměstnání a řešit zvláštnosti práce prostřednictvím platforem; 

5. zdůrazňuje potřebu lépe bojovat proti falešné samostatné výdělečné činnosti 
prostřednictvím směrnice, za účelem toho, aby právní předpisy zahrnovaly pracovníky 
platforem, kteří splňují podmínky charakteristické pro pracovní poměr, a to na základě 
skutečného výkonu práce, nikoli na základě popisu tohoto poměru stranami; je toho 
názoru, že je třeba věnovat zvláštní pozornost digitálním pracovním platformám, které 
do značné míry organizují podmínky a odměňování práce vykonávané prostřednictvím 
platforem on-line a na místě, neboť takto získané informace by mohly být využity jako 
vodítko pro určení míry odpovědnosti platforem vůči pracovníkům platforem; 

6. vyzývá Komisi, aby při zkoumání způsobů, jak zlepšit pracovní podmínky: 

– lépe uplatňovala zákaz doložek o výlučnosti a zajistila, aby všem pracovníkům 
platforem bylo dovoleno pracovat pro různé platformy (více aplikací) a aby nebyli 
vystaveni nepříznivému zacházení, pokud tak činí, 

– posílila práva v případě omezení, přerušení nebo ukončení ze strany platformy, a to 
tak, že zajistí, aby všichni pracovníci platforem měli právo na odůvodněné prohlášení 
a v případě námitek proti němu právo na odpověď a na účinné a nestranné řešení těchto 
námitek poskytující možnost obnovení souladu nebo vyvrácení prohlášení, 

– řešila současný nedostatek transparentnosti, a to tím, že zajistí poskytování základních 
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informací týkajících se pracovních podmínek, způsobu výpočtu ceny nebo poplatku 
a transparentnosti v případě změny podmínek a postupů pro případné dočasné nebo 
trvalé vyřazení z provozu, kterému by měla předcházet konzultace,

má za to, že výše uvedené sdělení by mělo být učiněno jasným, komplexním a snadno 
dostupným způsobem; 

7. zdůrazňuje, že někteří pracovníci platforem mohou být vystaveni zvýšeným rizikům 
v oblasti zdraví a bezpečnosti; je toho názoru, že návrh Komise se musí zabývat 
bezpečností a ochranou zdraví pracovníků platforem při práci a stanovit minimální 
požadavky, které jim umožní uplatnit právo odpojit se bez jakýchkoli nepříznivých 
důsledků; 

8. domnívá se, že pracovníci platforem by měli dostávat náhradu v případě pracovních 
úrazů a nemocí z povolání a měla by jim být poskytnuta možnost pojištění pro případ 
nemoci a invalidity; v tomto ohledu vítá iniciativy některých platforem týkající se 
poskytování pojištění a zavádění opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; 

9. je pevně přesvědčen, že formální a skutečné zahrnutí do systémů sociální ochrany, 
jakož i přiměřenost a transparentnost těchto systémů, by se měly vztahovat na všechny 
pracovníky včetně osob samostatně výdělečně činných; vyzývá členské státy, aby 
neprodleně a plně provedly doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně 
výdělečně činných k sociální ochraně a aby zajistily, že jejich vnitrostátní plány stanoví 
příslušná opatření, která mají být přijata v oblasti sociální ochrany pracovníků 
platforem; 

10. připomíná zejména, že je důležité rozšířit práva na sociální ochranu, aby se vztahovala 
také na pracovníky platforem, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, a to 
včetně osob, které mění svůj status nebo mají oba statusy, pokud jde o systémy 
zahrnující dávky v mateřství a rovnocenné rodičovské dávky a dávky 
v nezaměstnanosti, v nemoci, na zdravotní péči a ve stáří;

11. uznává, že svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání jsou základními 
právy všech pracovníků a má za to, že směrnice o pracovnících platforem by měla 
zajistit, aby tato práva byla účinná a aby byla vymáhána; konstatuje, že existuje 
potenciální nebezpečí nevyvážených vztahů mezi digitálními pracovními platformami 
a pracovníky, kteří mohou postrádat individuální sílu k vyjednávání o svých 
podmínkách; dále konstatuje, že existují rovněž praktické problémy, jako například 
nedostatek společných komunikačních prostředků a příležitostí setkávat se on-line nebo 
osobně, což může v praxi bránit kolektivnímu zastoupení; vyzývá Komisi, aby se ve 
svém návrhu těmito překážkami zabývala; zdůrazňuje potřebu náležitého zastoupení 
platforem a pracovníků platforem za účelem usnadnění sociálního dialogu;

12. vyjadřuje politování nad právními obtížemi v kolektivním zastoupení, kterým čelí 
pracovníci platforem, a je si vědom toho, že jednotlivé osoby samostatně výdělečně 
činné jsou považovány za „podniky“ a jako takové podléhají zákazu dohod omezujících 
hospodářskou soutěž; v této souvislosti vítá počáteční posouzení dopadů zveřejněné 
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Komisí16 a plánovanou iniciativu k řešení této překážky; je přesvědčen, že právní 
předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže nesmí bránit zlepšování pracovních 
podmínek (včetně stanovování odměn) a sociální ochraně jednotlivých pracovníků 
platforem, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, prostřednictvím 
kolektivního vyjednávání; 

13. má za to, že platforma musí pracovníkům platformy poskytovat základní školení, 
alespoň co se týče používání jejích internetových stránek nebo její aplikace; dále má za 
to, že pracovníci platforem, zejména pracovníci s nižší kvalifikací, by měli dostat 
možnost účastnit se školení umožňujícího získávání dovedností a změnu kvalifikace za 
účelem zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a profesního postupu; vyzývá 
k usnadnění uznávání, validace a přenositelnosti dosažených výsledků v oblasti 
neformálního a informálního učení; v tomto ohledu má za to, že pro pracovníky 
platforem, kteří se zúčastnili takového školení, by mělo být vydáváno „osvědčení 
o zkušenostech“, které by bylo možné nahrát na individuální vzdělávací účty; 

14. domnívá se, že pracovníci platforem by měli mít nárok na transparentní, 
nediskriminační a etické algoritmy; má za to, že transparentnost algoritmů by se měla 
vztahovat na rozdělování úkolů, hodnocení a interakce při současném respektování 
obchodního tajemství a že by mělo být vždy poskytnuto srozumitelné vysvětlení toho, 
jak funguje algoritmus pro přidělování úkolů, udělování hodnocení, vyřazování 
z provozu a stanovování cen, jakož i jasné a aktuální informace týkající se všech 
významných změn algoritmu; je toho názoru, že etický algoritmus znamená, že proti 
všem rozhodnutím mohou být vzneseny námitky a lze je odvolat a že zejména 
motivační postupy nebo výjimečné bonusy by neměly vést k riskantnímu chování; je 
přesvědčen, že nediskriminační algoritmy jsou takové, které brání genderovým a jiným 
sociálním předsudkům; 

15. připomíná, že všechny online platformy musí zajistit plný soulad s právními předpisy 
EU týkajícími se nediskriminace a ochrany údajů; dále má za to, že pracovníci 
platforem by měli mít přístup ke všem údajům týkajícím se jejich vlastních činností, 
rozumět tomu, jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje a mít právo exportovat svá 
hodnocení; má za to, že je třeba prozkoumat možnost přenosného osvědčení 
o hodnocení, které by bylo uznáváno mezi podobnými platformami;

16. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou značku kvality, která by byla udělována 
platformám uplatňujícím na své pracovníky osvědčené postupy, umožňovala by 
uživatelům, pracovníkům a spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a vyzdvihovala 
by platformy s kvalitními pracovními podmínkami a transparentními systémy;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652 
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