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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament s cieľom odstrániť nepriamu diskrimináciu, zaviesť pozitívnu 
požiadavku rovnakého zaobchádzania a zlepšiť právne postavenie vypomáhajúcich manželov 
alebo manželiek požiadal o návrh smernice, ktorá by nahradila existujúcu smernicu 
86/613/EHS. Situácia manželov alebo manželiek vypomáhajúcich pri výkone remesla, 
v obchode, poľnohospodárstve, rybolove a malých rodinných podnikoch sa skúmala 
z pohľadu rodovej rovnosti a do úvahy sa brala aj skutočnosť, že ženy sa nachádzajú 
v omnoho zraniteľnejšej situácii ako muži1.

Cieľom stanoviska je zdôraznenie žiadosti Parlamentu a podpora návrhu Komisie začleniť 
„životných partnerov“ do smernice ako skupinu, ktorej by sa ustanovenia smernice mali 
taktiež týkať. Keďže situácia v členských štátoch, pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa 
životných partnerov, je veľmi zložitá, je zrejme potrebné objasniť, že z európskeho uhla 
pohľadu by všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach samostatne zárobkovo činných 
osôb, bez toho, aby boli zamestnancami alebo obchodnými partnermi, mali mať prospech 
z rovnakej úrovne práv a ochrany.

So zreteľom na rovnosť medzi ženami a mužmi sa zásada rovnakého zaobchádzania musí 
uplatňovať nielen pri zakladaní, zariaďovaní alebo rozširovaní podniku, ale aj pri jeho riadení, 
ktoré zahŕňa účasť na rozhodovacích procesoch.

Pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, vítaná je aj snaha Komisie zabezpečiť lepšiu sociálnu 
ochranu pre vypomáhajúcich manželov alebo manželky a životných partnerov. Výhody 
vyplývajúce zo systémov sociálnej ochrany by však mali byť založené na dobrovoľnom 
základe len vtedy, ak rovnaká zásada platí aj pre samostatne zárobkovo činné osoby.
V prípade, že členský štát zaväzuje samostatne zárobkovo činné osoby k povinnej účasti na 
systéme sociálneho zabezpečenia, mala by rovnaká povinnosť platiť aj pre vypomáhajúcich 
manželov alebo manželky a životných partnerov.

V neposlednom rade sa tiež navrhuje, že členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť súlad 
s cieľmi tejto smernice oveľa skôr, než predpokladá Komisia, pretože už existuje platná 
smernica, ktorá sa v určitom ohľade len rozšíri.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

                                               
1 Uznesenie EP z 3. septembra 2008 o rovnosti medzi ženami a mužmi – 2008.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Táto smernica by sa mala vzťahovať na 
samostatne zárobkovo činné osoby 
a vypomáhajúcich manželov alebo 
manželky, keďže obe tieto kategórie sa 
podieľajú na podnikateľskej činnosti.

(7) Táto smernica by sa mala vzťahovať na 
samostatne zárobkovo činné osoby,
vypomáhajúcich manželov alebo manželky 
a životných partnerov, keďže obe tieto 
kategórie sa podieľajú na podnikateľskej 
činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania v oblasti samostatnej 
zárobkovej činnosti znamená, že nesmie 
dochádzať k žiadnej diskriminácii 
v súvislosti so zakladaním, zariaďovaním 
alebo rozširovaním podniku alebo 
akejkoľvek inej formy samostatnej 
zárobkovej činnosti.

(11) Uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania v oblasti samostatnej 
zárobkovej činnosti znamená, že nesmie 
dochádzať k žiadnej diskriminácii 
v súvislosti so zakladaním, riadením, 
zariaďovaním alebo rozširovaním podniku 
alebo akejkoľvek inej formy samostatnej 
zárobkovej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
podmienky zakladania spoločnosti 
manželmi alebo životnými partnermi 
v zmysle vnútroštátneho práva neviedli 
k diskriminácii na základe manželského 
alebo rodinného stavu.

(12) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
podmienky zakladania spoločnosti 
manželmi alebo životnými partnermi 
v zmysle vnútroštátneho práva neviedli 
k diskriminácii na základe manželského 
alebo rodinného stavu. Na účely tejto 
smernice by sa pojmy „manželský stav“ 
a „rodinný podnik“ mali vykladať 
so zreteľom na uznanie rodinného 
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partnerstva v príslušných rozsudkoch 
Európskeho súdneho dvora.

Odôvodnenie
Týmto PDN sa vykonáva rozsudok ESD z 1. apríla 2008 vo veci C-267/06 (Tadao Maruko).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Vzhľadom na prínos vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek do rodinného 
podniku by vypomáhajúci manželia alebo 
manželky mali mať na požiadanie možnosť 
požívať ochranu na minimálne takej istej 
úrovni ako samostatne zárobkovo činné 
osoby, a to za rovnakých podmienok ako 
samostatne zárobkovo činné osoby, najmä 
pokiaľ ide o príspevky. Od členských 
štátov by sa malo požadovať, aby prijali 
nevyhnutné opatrenia na umožnenie takejto 
voľby. V každom prípade môže byť úroveň 
ochrany samostatne zárobkovo činných 
osôb a vypomáhajúcich manželov alebo 
manželiek úmerná miere ich účasti 
na činnosti rodinného podniku.

(13) Vzhľadom na prínos vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek a životných 
partnerov do rodinného podniku by 
vypomáhajúci manželia alebo manželky 
mali mať na požiadanie možnosť požívať 
ochranu na minimálne takej istej úrovni 
ako samostatne zárobkovo činné osoby, a 
to za rovnakých podmienok ako 
samostatne zárobkovo činné osoby, najmä 
pokiaľ ide o príspevky. Od členských 
štátov by sa malo požadovať, aby prijali 
nevyhnutné opatrenia na umožnenie 
takejto voľby alebo aby zahrnuli 
vypomáhajúcich manželov alebo 
manželky a životných partnerov do svojho 
povinného systému sociálneho 
zabezpečenia za rovnakých podmienok, 
ktoré platia pre samostatne zárobkovo 
činné osoby. V každom prípade môže byť 
úroveň ochrany samostatne zárobkovo 
činných osôb, vypomáhajúcich manželov 
alebo manželiek a životných partnerov
úmerná miere ich účasti na činnosti 
rodinného podniku.



PE415.010v02-00 6/12 AD\765756SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť 
tehotných samostatne zárobkovo činných 
žien a vypomáhajúcich manželiek 
vyžaduje, aby im bolo priznané právo na 
materskú dovolenku, ktorej časť by sa mala 
považovať za povinnú. Za predpokladu, že 
sú splnené minimálne požiadavky tejto 
smernice, členské štáty majú aj naďalej 
právomoc ustanoviť výšku príspevkov a 
všetky modality týkajúce sa dávok 
a platieb. Samostatne zárobkovo činné 
ženy a vypomáhajúce manželky by 
vzhľadom na svoju osobitnú situáciu mali 
mať možnosť konečného rozhodnutia o 
tom, či využijú alebo nevyužijú materskú 
dovolenku.

(14) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť 
tehotných samostatne zárobkovo činných 
žien, vypomáhajúcich manželiek 
a životných partneriek vyžaduje, aby im 
bolo priznané právo na materskú 
dovolenku, ktorej časť by sa mala 
považovať za povinnú. Za predpokladu, že 
sú splnené minimálne požiadavky tejto 
smernice, členské štáty majú aj naďalej 
právomoc ustanoviť výšku príspevkov a 
všetky modality týkajúce sa dávok 
a platieb. Samostatne zárobkovo činné 
ženy, vypomáhajúce manželky a životné 
partnerky by vzhľadom na svoju osobitnú 
situáciu mali mať možnosť konečného 
rozhodnutia o tom, či využijú alebo 
nevyužijú materskú dovolenku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) V záujme zohľadnenia osobitostí 
samostatne zárobkovej činnosti by 
samostatne zárobkovo činné ženy a
vypomáhajúce manželky mali mať, pokiaľ 
je to možné, možnosť voľby medzi 
finančnou dávkou a dočasným zastúpením 
počas materskej dovolenky.

(15) V záujme zohľadnenia osobitostí 
samostatne zárobkovej činnosti by 
samostatne zárobkovo činné ženy,
vypomáhajúce manželky a životné 
partnerky mali mať, pokiaľ je to možné, 
možnosť voľby medzi finančnou dávkou 
a dočasným zastúpením počas materskej 
dovolenky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Smernica sa vzťahuje na samostatne 
zárobkovo činné osoby a vypomáhajúcich 
manželov alebo manželky.

2. Smernica sa vzťahuje na samostatne 
zárobkovo činné osoby, vypomáhajúcich 
manželov alebo manželky a životných 
partnerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby podmienky 
zakladania spoločnosti manželmi alebo 
životnými partnermi v zmysle 
vnútroštátneho práva neviedli 
k diskriminácii na základe manželského 
alebo rodinného stavu. Všetky 
spoločnosti, ktoré sú spoločne založené 
manželmi alebo životnými partnermi 
v zmysle vnútroštátneho práva, sa 
považujú za „rodinný podnik“. Uznanie 
životného partnerstva sa zakladá 
na príslušných rozsudkoch Európskeho 
súdneho dvora. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „vypomáhajúci manželia alebo 
manželky“: manželia alebo manželky alebo 
životní partneri samostatne zárobkovo 
činných osôb v zmysle vnútroštátneho 
práva, ktorí nie sú zamestnancami alebo 

(b) „vypomáhajúci manželia alebo 
manželky a životní partneri“: manželia 
alebo manželky alebo životní partneri 
samostatne zárobkovo činných osôb 
v zmysle vnútroštátneho práva, ktorí nie sú 
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podnikateľskými partnermi a ktorí sa 
zvyčajne za podmienok ustanovených 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
podieľajú na činnostiach samostatne 
zárobkovo činnej osoby a vykonávajú 
rovnaké alebo pomocné úlohy;

zamestnancami alebo podnikateľskými 
partnermi a ktorí sa zvyčajne za 
podmienok ustanovených vnútroštátnymi 
právnymi predpismi podieľajú na 
činnostiach samostatne zárobkovo činnej 
osoby a vykonávajú rovnaké alebo 
pomocné úlohy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zásadou rovnakého zaobchádzania sa 
rozumie, že nedochádza k žiadnej priamej 
alebo nepriamej diskriminácii na základe 
pohlavia, najmä vzhľadom na manželský 
alebo rodinný stav, a to predovšetkým 
v súvislosti so zakladaním, zariaďovaním 
alebo rozširovaním podniku alebo pri 
začatí akejkoľvek inej formy samostatnej 
zárobkovej činnosti.

1. Zásadou rovnakého zaobchádzania sa 
rozumie, že nedochádza k žiadnej priamej 
alebo nepriamej diskriminácii na základe 
pohlavia, najmä vzhľadom na manželský 
alebo rodinný stav, a to predovšetkým 
v súvislosti so zakladaním, riadením, 
zariaďovaním alebo rozširovaním podniku 
alebo pri začatí akejkoľvek inej formy 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
podmienky prístupu k určitým činnostiam, 
ktoré platia rovnako pre obidve pohlavia, 
členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
ktorými zabezpečia, že podmienky 
upravujúce založenie podniku manželmi 
alebo životnými partnermi v zmysle 
vnútroštátneho práva nie sú viac 
obmedzujúce ako podmienky upravujúce 
založenie podniku inými osobami.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
podmienky prístupu k určitým činnostiam, 
ktoré platia rovnako pre obidve pohlavia, 
členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
ktorými zabezpečia, že podmienky 
upravujúce založenie podniku manželmi 
alebo životnými partnermi v zmysle 
vnútroštátneho práva nie sú viac 
obmedzujúce ako podmienky upravujúce 
založenie podniku inými osobami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sociálna ochrana vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek

Sociálna ochrana vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek a životných 
partnerov

6. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby vypomáhajúci 
manželia alebo manželky mali na 
požiadanie možnosť požívať ochranu na 
minimálne takej istej úrovni ako
samostatne zárobkovo činné osoby, a to za 
rovnakých podmienok ako samostatne 
zárobkovo činné osoby.

6. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby vypomáhajúci 
manželia alebo manželky a životní partneri
mohli požívať ochranu na minimálne takej 
istej úrovni ako samostatne zárobkovo 
činné osoby, a to za rovnakých podmienok 
ako samostatne zárobkovo činné osoby. Ak 
takéto rozšírenie výhod nie je povinné 
podľa právnych predpisov príslušného 
členského štátu, vykoná sa na žiadosť 
vypomáhajúceho manžela alebo manželky 
alebo životného partnera.

Odôvodnenie

V sociálnych systémoch, ktoré uváženie o prispievaní do systému sociálneho zabezpečenia 
neponechávajú na samostatne zárobkovo činné osoby, by takéto príspevky mali byť povinné aj 
pre vypomáhajúcich manželov alebo manželky a životných partnerov. V prípade, že 
samostatne zárobkovo činné osoby majú na výber, možnosť výberu by mali mať aj 
vypomáhajúci manželia alebo manželky a životní partneri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby samostatne 
zárobkovo činné ženy a vypomáhajúce 
manželky mohli mať na požiadanie nárok 
na materskú dovolenku v zmysle 
ustanovení smernice 92/85/EHS.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby samostatne 
zárobkovo činné ženy, vypomáhajúce 
manželky a životné partnerky mohli mať 
na požiadanie nárok na materskú 
dovolenku v zmysle ustanovení smernice 
92/85/EHS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dávka uvedená v odseku 2 sa pokladá za 
primeranú vtedy, ak zabezpečuje príjem 
prinajmenšom rovnocenný príjmu, ktorý by 
dotknutá osoba dostávala v prípade 
prerušenia svojej činnosti z dôvodov 
spojených s jej zdravotným stavom, alebo 
ak takýto príjem nie je ustanovený, 
akejkoľvek rovnocennej dávke ustanovenej 
vnútroštátnymi predpismi, s tým že 
podlieha prípadnému stropu ustanovenému 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. Dávka uvedená v odseku 2 sa pokladá za 
primeranú vtedy, ak zabezpečuje príjem 
prinajmenšom rovnocenný minimálnej 
mzde, pokiaľ ju stanovujú vnútroštátne 
právne predpisy, alebo aspoň príjmu, ktorý 
by dotknutá osoba dostávala v prípade 
prerušenia svojej činnosti z dôvodov 
spojených s jej zdravotným stavom, alebo 
ak takýto príjem nie je ustanovený, 
akejkoľvek rovnocennej dávke ustanovenej 
vnútroštátnymi predpismi, s tým že 
podlieha prípadnému stropu ustanovenému 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, ak 
tento strop nevedie k akejkoľvek 
diskriminácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby samostatne 
zárobkovo činné ženy a vypomáhajúce 
manželky mali, pokiaľ je to možné, ako 
alternatívu k dávke uvedenej v odseku 2 
prístup k službám zabezpečujúcim dočasné 
zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným 
existujúcim vnútroštátnym sociálnym 
službám.

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby samostatne 
zárobkovo činné ženy, vypomáhajúce 
manželky a životné partnerky mali ako 
alternatívu k dávke uvedenej v odseku 2 
prístup k službám zabezpečujúcim dočasné 
zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným 
existujúcim vnútroštátnym sociálnym 
službám.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty oznámia Komisii všetky 
dostupné informácie týkajúce sa 
uplatňovania tejto smernice najneskôr do 
[6 rokov po prijatí].

1. Členské štáty oznámia Komisii všetky 
dostupné informácie týkajúce sa 
uplatňovania tejto smernice najneskôr do 
[4 rokov po prijatí].

Komisia vypracuje súhrnnú správu, ktorú 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do [7 rokov po prijatí]. Ak je to 
potrebné, správa obsahuje aj návrhy na 
zmenu a doplnenie tejto smernice.

Komisia vypracuje súhrnnú správu, ktorú 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do [5 rokov po prijatí]. Ak je to 
potrebné, správa obsahuje aj návrhy na 
zmenu a doplnenie tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V záujme zohľadnenia osobitných 
podmienok sa členským štátom môže 
v prípade potreby poskytnúť ďalšie 
obdobie [2 rokov] na dosiahnutie súladu 
s článkom 6.

2. V záujme zohľadnenia osobitných 
podmienok sa členským štátom môže 
v prípade potreby poskytnúť ďalšie 
obdobie [1 roka] na dosiahnutie súladu 
s článkom 6.
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