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Pracovní dokument

Směrnice ze dne 11. prosince 19861 má dlouhou historii a neslavnou minulost.
Původní návrh Komise z roku 19842 byl do značné míry ambicióznější než konečné znění, jež 
bylo přijato v roce 1986.
V průběhu devadesátých let Evropský parlament ve svých usneseních a zprávách opakovaně 
žádal o zlepšení této směrnice.
Ve své zprávě z roku 19973, věnované situaci vypomáhajících manželů nebo manželek 
samostatně výdělečně činných osob, se Parlament s politováním vyjadřoval o nesmělosti 
znění směrnice 86/613/EHS, jež vůbec neumožnilo zlepšit postavení vypomáhajících manželů
nebo manželek samostatně výdělečně činných osob z hlediska uznání jejich práce a přiměřené 
sociální ochrany.
Parlament žádal o pozměněnou směrnici se závaznějším zněním pro členské státy, jež měla 
zahrnovat:
– povinnou registraci vypomáhajících manželů nebo manželek, aby již nebyli neviditelnými 
pracovníky,
– povinnost členských států přijmout opatření, jež by umožnila vypomáhajících manželům 
nebo manželkám uzavřít pojištění pokrývající zejména zdravotní péči a starobní důchod.
Parlament mnohokrát připomínal své konkrétní návrhy na zajištění rovného zacházení pro 
muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně vypomáhajících manželů nebo manželek, 
Komise přesto s návrhem na zrušení směrnice 86/613/EHS čekala až do října roku 2008 a 
předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh směrnice4 , jejímž právním základem je 
článek 141 Smlouvy o ES. Zabývá se pouze záležitostmi, které zatím nejsou upraveny jinými 
mezitím přijatými směrnicemi, které uplatňují zásadu rovného zacházení pro muže a ženy5. 
Připomeňme, že směrnice z roku 1986 byla založena na článcích 100 a 235 Římské smlouvy, 
a ne na jejím článku 119, který se nevztahoval na osoby samostatně výdělečně činné, zatímco 
čl. 141 odst. 3 se týká oblasti zaměstnanosti a práce a osoby samostatně výdělečně činné tedy 
zahrnuje.
Rozhodnutí Komise zrušit směrnici z roku 1986 a navrhnout nový legislativní nástroj pro 
uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné nebo 
přispívající k výkonu takové činnosti je založeno na zprávách o provádění směrnice z roku 
1986, expertních zprávách a na posuzováních dopadů6. Veškeré tyto zprávy a studie 
prokázaly neúčinnost směrnice z roku 1986, jejíž praktické výsledky nejsou dostačující 

                                               
1 Směrnice Rady ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně 
výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství (Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56).
2 Návrh směrnice Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, 
včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství, KOM/84/57 v konečném znění, Úř. věst. C 113, 27.4.1984, 
s. 4.
3 Zpráva o situaci vypomáhajících manželů nebo manželek samostatně výdělečně činných osob ze dne 8. ledna 
1997, Úř. věst. C 055 24.2.1997, s. 0003.
4 KOM(2008) 636 v konečném znění
5 79/7 EHS, 2004/113 ES, 2006/54 ES
6 Zpráva Komise o provádění směrnice Rady ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně těhotenství a mateřství 
samostatně výdělečně činných žen [KOM(94) 163], zpráva o směrnici 86/613/EHS, kterou vypracovala síť 
právních odborníků o uplatňování práva Společenství na rovné zacházení pro muže a ženy SEK(2008)2592, 
SEK(2008)2593.
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vzhledem k cíli směrnice, a to co se týče osob samostatně výdělečně činných jako takových, 
především však jejich vypomáhajících manželů nebo manželek, i přes skutečnost, že právní 
postavení těchto dvou kategorií je samozřejmě odlišné. 
Je pravdou, že od roku 1986 se situace osob samostatně výdělečně činných, vypomáhajících 
manželů nebo manželek či životních partnerů uznaných dle vnitrostátního práva v oblasti 
zemědělství, řemesel, obchodu a svobodných povolání ve většině členských států změnila. 
Totéž platí pro sociální zabezpečení i ochranu v mateřství.

Součástí nového návrhu směrnice je zpráva o posouzení dopadů1 , jež umožňuje posouzení 
přínosu návrhu co se týče osob samostatně činných, vypomáhajících manželů nebo manželek i 
uznaných životních partnerů.

Osoby samostatně výdělečně činné

Samostatná výdělečná činnost je s podílem 16 % ekonomicky činného obyvatelstva v Evropě 
stále menšinová. Pouze třetina z počtu 32,5 milionů osob samostatně výdělečně činných jsou 
ženy 2, třebaže se zdá, že ženy jsou ochotnější započít samostatnou výdělečnou činnost, aby se 
vyhnuly chudobě nebo lépe sladily pracovní a rodinný život.
71 % žen vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost pracuje v oblasti služeb.
V zemědělství se objevuje podobný podíl žen a mužů, 21 % a 20 %. Dle zprávy EPEC3 byl 
největší nárůst (10 % v letech 1998 a 2006) počtu žen vykonávajících samostatnou 
výdělečnou činnost zaznamenán v Lucemburském velkovévodství, za nímž následuje Řecko, 
Itálie a Kypr (5 %).

Návrh rázně řešit překážky, které ženám brání v samostatné výdělečné činnosti,
prostřednictvím opatření poskytujících zvláštní výhody pro usnadnění samostatné výdělečné 
činnosti méně zastoupeného pohlaví je tedy nutné podpořit a posílit co se týče pozitivních 
opatření (bod odůvodnění 10, článek 4 návrhu směrnice).

Návrh ohledně založení společnosti (článek 5) má zásadní význam, protože obsahuje přísná 
opatření, aby již ve vnitrostátním právu nebylo zakazováno založení společnosti mezi manželi 
nebo životními partnery. Stejně tak již nebude zakázáno, aby samostatně výdělečná osoba 
zaměstnala svého manžela, manželku či životního partnera jako zaměstnance, což je 
ukázkovým řešením problému nezávislého sociálního zabezpečení vypomáhajícího manžela 
či manželky a poskytuje možnost do provozních nákladů zahrnout mzdu reálně vymezenou 
manželovi či manželce, pod dvojí podmínkou, aby se jednalo o běžnou mzdu za náležitě 
poskytnuté služby a aby byly odečteny veškeré zákonem stanovené srážky a příspěvky.

Co se týče ochrany v mateřství samostatně výdělečně činných žen, nelze napodobit systém 
mateřské/otcovské dovolené určený pro zaměstnance. 
Ve většině případů si osoby ve vedoucích pozicích podniků nemohou dovolit přerušit svoji 

                                               
1 {SEK(2008)2593}
2 EPEC – studie o provádění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a pro 
vypomáhající manžele nebo manželky, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, 
červen roku 2008.
3 EPEC – studie o provádění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a pro 
vypomáhající manžele nebo manželky, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, 
červen roku 2008.
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činnost na několik týdnů. Na požádání by však tato dovolená měla, v zájmu ochrany zdraví 
matky i dítěte, mít délku čtyř týdnů před a čtyř týdnů po porodu. Pro zaměstnance je tato 
minimální doba rovněž nutná.
Co se týče dávek, je rozumné zajistit, aby jejich výše byla alespoň rovnocenná dávkám, jež by 
osoba dostávala v případě nemoci, a také by bylo třeba, aby tyto dávky byly zavedeny do 
vnitrostátního práva, k čemuž pravděpodobně ve všech členských státech ještě nedošlo.
Je skutečností, že již v 19 státech mají samostatně výdělečně činné ženy právo na placenou 
mateřskou dovolenou o délce 14 týdnů. Podle způsobu financování dávek (ze státních 
prostředků nebo na základě příspěvků osoby samostatně výdělečné činné) může dojít 
k narušování hospodářské soutěže. Jsou-li k dispozici vnitrostátní služby dočasné náhrady, je 
rozumné osobám samostatně výdělečně činným zajistit k těmto službám přístup jako 
alternativu k peněžitým dávkám.

Vypomáhající manželé, manželky a uznaní životní partneři

V EU-27 se nachází 3,75 milionů vypomáhajících manželů, manželek (nebo členů rodiny), 
což odpovídá 11,5 % všech osob samostatně výdělečně činných v Evropské unii1. Přibližně 
11 % osob samostatně výdělečně činných uvádí, že jim vypomáhá člen rodiny. Ve většině 
případů se jedná o ženy, které vypomáhají svému manželovi nebo uznanému životnímu 
partnerovi.

Vypomáhající manželé a manželky jsou nesourodou skupinou. Tento druh zaměstnání je
nejvíce zastoupen v oblasti zemědělství, řemesel, obchodu a svobodných povolání. 
V některých členských státech mohou vypomáhající manželé a manželky využívat určitého 
statutu. Například ve Francii si mohou vybrat mezi třemi možnostmi: statutem zaměstnance, 
statutem společníka a statutem spolupracovníka, zapsaným v obchodním rejstříku nebo 
v seznamu živností. Ve většině členských států stále nemají vlastní statut. Jejich práce není 
uznávána. Nemají k dispozici nezávislé sociální zabezpečení. Ve většině členských států mají 
odvozená práva, jsou tedy (jako děti) součástí nemocenského pojištění osoby samostatně 
výdělečně činné a mají právo na vdovský/vdovecký důchod po smrti této osoby. Jak je to však 
s rozvodem, zejména po mnoha letech manželství? Vypomáhající manžel nebo manželka se 
vystavuje vyššímu riziku chudoby bez řádné sociální ochrany a nemá žádný důkaz o 
mnohaleté práci, díky němuž lze vznést nárok na starobní či invalidní důchod.

Směrnice z roku 1986 nesplnila svůj cíl, navzdory skutečnosti, že v některých členských 
státech mají vypomáhající manželé a manželky možnost se dobrovolně přihlásit do systému 
sociální ochrany, zpravidla do systému pro osoby samostatně výdělečně činné, je-li 
k dispozici.

V některých členských státech jsou vypomáhající manželé a manželky povinni se přihlásit do 
systémů sociální ochrany (od července roku 2007 ve Francii, od roku 2006 v Belgii).
Rovněž v Portugalsku spadají vypomáhající manželé a manželky povinně pod systém osob 
samostatně výdělečně činných a využívají jeho dávek. Od roku 1974 existuje v Lucembursku 
systém povinného pojištění pro vypomáhající manžele, manželky a členy rodiny 

                                               
1 EPEC – studie o provádění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a pro 
vypomáhající manžele nebo manželky, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, 
červen roku 2008.
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v zemědělském odvětví. Stejný systém je využíván pro oblast řemesel, obchodu a svobodných 
povolání, v těchto oblastech však stanoví mnoho možných odchylek a výjimek.
Ve Finsku jsou všichni obyvatelé automaticky součástí systému sociální ochrany, bez ohledu 
na svá povolání. V Německu jsou vypomáhající manželé a manželky považováni za 
spoluvlastníky společnosti nebo zemědělského podniku a využívají statutu osob výdělečně 
činných.

Ze zkušeností těchto států je zřejmé, že jediným účinným mechanismem je povinnost přihlásit 
se do systému sociální ochrany.

Směrnice 86/613/EHS stanoví pouze dobrovolné přihlášení do těchto systémů. Prokázala se 
tedy jako neúspěšná. Přesto nový návrh rovněž stanoví systém na dobrovolném základu. 
Článek 6 navrhované směrnice uvádí:
 „aby vypomáhající manželé nebo manželky měli na požádání alespoň rovnocennou úroveň 
ochrany, jakou mají samostatně výdělečně činné osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné osoby“. Návrh Komise tedy stanoví, aby se 
vypomáhající manželé a manželky přihlásili na základě dobrovolnosti a příspěvků. 
Zpravodajka je přesvědčena, že tento přístup není účinný a rozhodně situaci vypomáhajících 
manželů a manželek nezlepší. Ze zkušeností členských států, v nichž se používá dobrovolné 
přihlášení do systému sociální ochrany, jasně vyplývá, že, mají-li vypomáhající manželé a 
manželky možnost volby ohledně přihlášení do systému penzijního pojištění, ve většině 
případů se nepřihlásí. Obávají se, že svým přihlášením do systému způsobí značné náklady ve 
formě příspěvků. Skutečnost, že nespadají pod systém sociální ochrany, má však vážné 
důsledky, které se projeví v případě rozvodu či úmrtí manžela nebo manželky, jež byl do 
systému přihlášen, a málokdo si tyto důsledky uvědomuje. Ze všech zmíněných důvodů se 
zpravodajka domnívá, že přihlášení do systému sociální ochrany pro vypomáhající manžele a 
manželky by mělo být povinné. Je nezbytné, aby Unie měla k dispozici přísnější právní 
předpisy, jež stanoví rámec minimálních záruk pro vypomáhající manžele a manželky, z nějž 
si členské státy budou moci vybrat nejvhodnější způsob pro přizpůsobení svých systémů.

Je tedy třeba změnit bod odůvodnění 13 a článek 6 návrhu směrnice, aby byla nejdříve 
zaručena možnost přihlásit se do systému osob samostatně výdělečně činných a nebyly 
povoleny žádné výjimky, půjde tedy o povinné přihlášení do systému sociální ochrany a zruší 
se možnost vypočítat příspěvky paušálně.
Je rovněž důležité zaručit, aby tyto příspěvky na sociální zabezpečení bylo možné odečíst 
z daní, například tím, že budou považovány za provozní náklady.

Co se týče mateřské dovolené, je třeba ji přizpůsobit specifické situaci vypomáhajících 
manželů a manželek a nenapodobovat systém určený pro zaměstnance, což již bylo 
odůvodněno výše u osob samostatně výdělečně činných. Volba přestat pracovat v rodinném 
podniku před a po porodu závisí, i ze strany vypomáhajících manželů a manželek, na 
poskytnuté náhradě této absence, jejíž minimální délka je bezpodmínečně doporučena na 4 
týdny před narozením a po narození dítěte. Rozhodnutí jí využít významně závisí na 
financování této mateřské dovolené. Tak jako v Lucemburském velkovévodství by toto 
financování měl v celé výši zajišťovat stát, nikoli zaměstnavatelé, zaměstnanci či osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich vypomáhající manželé a manželky, i proto, abychom 
zabránili narušování hospodářské soutěže na jednotném trhu.
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Uznání práce vypomáhajícího manžela nebo manželky

Komise ve svém návrhu směrnice, který nahradí směrnici z roku 1986, zanedbává význam 
uznání práce, již vykonávají vypomáhající manželé a manželky. V článku 7 původní směrnice 
bylo uvedeno: „Členské státy se zavazují prošetřit, za jakých podmínek je možné podporovat 
uznání práce poskytované vypomáhajícími manžely a manželkami“. Komise ve svém návrhu 
revize směrnice tento článek úplně vypustila.

Za těchto podmínek je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že bez povinné registrace 
vypomáhajících manželů a manželek je obtížné uznat jejich podíl na úspěchu společnosti. 
Uznání práce s cílem stanovit kompenzace v případě rozvodu nebo rozchodu je dokonce 
oprávněné. Je zřejmé, že vzhledem ke složitosti tohoto tématu zasáhne regulace do práva 
manželského, daňového a do práva obchodních společností.

Subjekty pro rovné zacházení

Návrhy Komise (článek 10), které mísí pravomoci v oblasti lidských práv a diskriminace na 
základě pohlaví, jsou obtížně přijatelná. Rovné zacházení pro muže a ženy se týká celé 
populace, nejen menšin vystavených diskriminaci na jiných základech, jako je rasa, 
náboženství atd. Subjekt dohlížející na správné uplatňování této směrnice se tedy bude moci 
shodovat se subjektem zodpovědným za směrnice v oblasti rovného zacházení pro muže a 
ženy v zaměstnání, nemůže však být součástí orgánů zodpovědných za ochranu lidských práv.

Závěry

Směrnice z roku 1986 nedosáhla svých cílů, protože byla příliš skromná. Současný návrh 
Komise je stále málo ambiciózní, protože řešení, která navrhuje, nejsou dostatečně závazná. 
Možnost nepodílet se, udělit osobě samostatně výdělečně činné, a především vypomáhajícímu 
manželovi nebo manželce, výjimku z povinnosti přihlášení do systému sociální ochrany, 
nezaručí rovné zacházení pro muže a ženy.

S ohledem na to, že přístup členských států k nutnosti zlepšit právní rámec pro správné 
uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a jejich 
manžele, manželky a uznané životní partnery zdaleka není jednotný,
– s vědomím velmi vzdálených postojů profesních organizací na straně jedné a neziskových 
organizací na straně druhé, by však nemělo být nemožné nalézt rozumný kompromis, díky 
němuž by tato směrnice byla přijata v prvním čtení, před volbami do Evropského parlamentu.
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