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Pracovný dokument

Smernica z 11. decembra 19861 má dlhú históriu a neslávnu minulosť.
Pôvodný návrh Komisie z roku 19842 bol oveľa ambicióznejší ako text, ktorý prijala Rada 
v roku 1986.
V uzneseniach a správach prijatých v deväťdesiatych rokoch Európsky parlament opakovane 
požadoval zdokonalenie tejto smernice.
Vo svojej správe z roku 19973, venovanej situácii manželov/manželiek pomáhajúcich
samostatne zárobkovo činným osobám, Parlament vyjadril poľutovanie nad skromným
názvom smernice 86/613/EHS, ktorá vôbec neprispela k zlepšeniu postavenia manželov alebo 
manželiek pomáhajúcich samostatne zárobkovo činným osobám, pokiaľ ide o uznanie ich
práce a náležitú sociálnu ochranu.
Parlament požadoval pre členské štáty prísnejšie zmenenie smernice, ktorá by stanovovala:
– povinnú registráciu vypomáhajúcich manželov alebo manželiek, aby už neboli 
prehliadanými pracovníkmi,
– povinnosť členských štátov prijať opatrenia, ktoré by vypomáhajúcim manželom alebo 
manželkám umožnili uzavrieť poistenie pokrývajúce najmä zdravotnú starostlivosť a starobný 
dôchodok.
Napriek mnohým konkrétnym pripomienkam Parlamentu k vlastným návrhom na zaručenie 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby, ako aj ich vypomáhajúcimi manželmi alebo manželkami, Komisia až 
v októbri 2008 navrhla zrušiť smernicu 86/613 EHS a predložila Európskemu parlamentu a 
Rade návrh smernice4, ktorej konkrétnym právnym základom je článok 141 Zmluvy o ES. 
Návrh smernice upravuje len aspekty, ktoré nie sú predmetom iných medzičasom prijatých 
smerníc, ktoré uplatňujú zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami5. Pripomíname, 
že smernica z roku 1986 bola založená na článkoch 100 a 235, a nie na článku 119 Rímskej 
zmluvy, ktorý neplatil pre samostatne zárobkovo činné osoby, zatiaľ čo článok 141 ods. 3 sa 
uplatňuje v oblasti zamestnanosti a práce, a pokrýva teda aj oblasť samostatne zárobkovo 
činných osôb.
Rozhodnutie Komisie zrušiť smernicu z roku 1986 a navrhnúť nový právny nástroj na 
uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatne 
zárobkovú činnosť alebo podieľajúcimi sa na výkone tejto činnosti je podložené správami 
o uplatnení smernice z roku 1986, správami znalcov a hodnoteniami vplyvu6. Všetky tieto 

                                               
1 Smernica 86/613/EHS Rady z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve 
a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359 z 19.12.1986, 
s. 56).
2 Návrh smernice Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi 
činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne 
zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva, KOM (84) 57 v konečnom znení, Ú. v. ES C 113 
z 27.4.1984, s. 4
3 Správa o situácii manželov alebo manželiek vypomáhajúcich pri výkone samostatne zárobkovej činnosti 
z 8. januára 1997, Ú. v. ES C 055 z 24.2.1997, s. 3.
4 KOM(2008)636 v konečnom znení
5 79/7 EHS, 2004/113 ES, 2006/54 ES
6 Správa Komisie o uplatnení smernice Rady z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane 
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správy a štúdie preukázali neúčinnosť smernice z roku 1986, ktorej praktické výsledky nie sú 
vzhľadom na cieľ smernice uspokojivé, a to tak z pohľadu samostatne zárobkovo činných 
osôb, ako aj ich vypomáhajúcich manželov alebo manželiek, napriek tomu, že právny stav 
týchto dvoch kategórií osôb je evidentne odlišný. 
Je pravda, že od roku 1986 sa v oblasti poľnohospodárstva, remesiel, obchodu a živností 
zmenilo vo väčšine členských štátov postavenie samostatne zárobkovo činných osôb aj ich 
vypomáhajúcich manželov alebo manželiek uznaných vnútroštatným právom. Týka sa to 
sociálneho poistenia, ako aj ochrany v materstve.

Správa o hodnotení vplyvu1, ktorá priložená k novému návrhu smernice, umožňuje zhodnotiť 
jej vplyv na samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj na ich zákonom uznaných 
vypomáhajúcich manželov alebo manželky, resp. životných partnerov.

Samostatne zárobkovo činné osoby

V Európe predstavuje samostatná zárobková činnosť, ktorej sa venuje len 16 % aktívnej 
populácie, menšinovou formou zamestnania. Len jednu tretinu z 32,5 miliónov samostatne 
zárobkovo činných osôb tvoria ženy2, pričom sa zdá, že sú odhodlanejšie začať sa venovať 
samostatnej zárobkovej činnosti, aby sa vyhli nezamestnanosti alebo aby lepšie zosúladili 
profesionálny a rodinný život.
71 % samostatne zárobkovo činných žien pracuje v sektore služieb.
Približne rovnaký počet mužov a žien, t.j. 21 % mužov a 20 % žien, pracuje v oblasti 
poľnohospodárstva. Podľa správy EPEC3 počet samostatne zárobkovo činných žien najviac 
vzrástol v Luxemburskom veľkovojvodstve (10 % od roku 1998 do roku 2006), za ním 
nasleduje Grécko, Taliansko a Cyprus (5 %).

Návrh riešiť prekážky prístupu žien k samostatne zárobkovej činnosti, napríklad stanovením 
špecifických opatrení alebo výhod, ktoré uľahčia menej zastúpenému pohlaviu výkon 
samostatne zárobkovej činnosti, musí byť teda podporený, ale aj prehĺbený ako pozitívna 
akcia (článok 4 odôvodnenie 10 návrhu smernice).

Návrh týkajúci sa založenia spoločnosti (článok 5) má najväčší význam, pretože stanovuje 
záväzné opatrenia, aby už viac nebolo zakázané založenie spoločnosti medzi manželmi alebo 
partnermi v rámci vnútroštátneho práva. Ustanovenie už nebude zakazovať samostatne 
zárobkovo činnej osobe zamestnať vo svojej firme partnera/partnerku alebo 
manžela/manželku, čo ukážkovým spôsobom rieši problém sociálneho zabezpečenia pre 
vypomáhajúceho manžela alebo manželku, teda možnosť začleniť do prevádzkových 
výdavkov skutočný nárok na odmenu manžela alebo manželky pod podmienkou, že ide 

                                                                                                                                                  
činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva 
[KOM(94)163], Report on Directive 86/613/EEC by the Network of Legal Experts on the application of 
Community Law on equal treatment between men and women, SEK(2008)2592, SEK(2008)2593.
1 SEK(2008)2593
2 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, June 2008.
3 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, June 2008.
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o zvyčajnú odmenu za riadne vykonané služby a že boli uhradené všetky zákonné zrážky 
a príspevky.

Pokiaľ ide o ochranu samostatne zárobkovo činných žien počas materstva, nie je možné 
uplatniť rovnaký systém materskej dovolenky ako v prípade zamestnancov. 
Vo väčšine prípadov si vedúce firiem alebo prevádzok nemôžu dovoliť prerušiť svoju činnosť 
na dlhšie obdobie. Na ich žiadosť by však materská dovolenka mala trvať aspoň štyri týždne 
pred pôrodom a štyri týždne po pôrode, z dôvodov ochrany zdravia matky a dieťaťa. Toto 
povinné minimum je v súčasnosti platné aj v prípade zamestnankýň.
Čo sa týka výšky príspevkov, najrozumnejším riešením by bolo stanovenie rovnakej výšky 
náhrady ako v prípade práceneschopnosti, ak taký príspevok existuje v rámci vnútroštátneho 
práva, čo zjavne nie je prípad všetkých členských krajín.
Je pravda, že v 19 členských krajinách už majú ženy vykonávajúce samostatnú zárobkovú 
činnosť nárok na platenú materskú dovolenku v trvaní 14 týždňov. V závislosti od spôsobu 
financovania príspevku (štátom alebo z príspevkov samostatne zárobkovo činných osôb) 
môže vzniknúť narušenie hospodárskej súťaže. Pokiaľ v rámci štátu existujú náhradné služby, 
bolo by rozumné ustanoviť prístup samostatne zárobkovo činných osôb k týmto službám ako 
alternatívu za peňažný príspevok.

Vypomáhajúci manželia alebo manželky a uznaní partneri

EÚ s 27 členmi má 3,75 miliónov vypomáhajúcich manželov alebo manželiek (alebo 
rodinných príslušníkov), čo predstavuje 11,5 % zo všetkých samostatne zárobkovo činných 
osôb Európskej únie1. Približne 11 % samostatne zárobkovo činných osôb vyhlasuje, že im 
vypomáha člen rodiny. Vo väčšine prípadov ide o ženy, ktoré vypomáhajú manželom alebo 
uznaným partnerom.

Vypomáhajúci manželia alebo manželky netvoria homogénnu skupinu. Tento typ zamestnania 
prevláda v poľnohospodárstve, remeslách a obchode, ale najmä v slobodných povolaniach. 
V niektorých členských štátoch je manželom alebo manželkám priznaný osobitný štatút. 
Napríklad vo Francúzsku si vypomáhajúci manžel alebo manželka môže vybrať z troch 
možností: zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník, pričom sú oficiálne zapísaní 
v obchodnom alebo živnostenskom registri. Vo väčšine členských štátov však stále nemajú 
vlastný štatút. Ich práca nie je uznaná. Neuplatňujú možnosti sociálneho poistenia manžela 
alebo manželky. Vo väčšine členských štátov majú odvodené práva, tzn. sú krytí (podobne 
ako deti) v rámci zdravotnej poisťovne samostatne zárobkovo činnej osoby a v prípade úmrtia 
samostatne zárobkovo činnej osoby majú nárok na vdovský dôchodok. Ale čo v prípade 
rozvodu, najmä po dlhoročnom manželstve? Manžel alebo manželka znáša vysoké riziko, že 
bude žiť v chudobe a bez vlastného sociálneho zabezpečenia, pretože nemá žiaden štatút ani 
dôkaz o odpracovaných rokoch, aby si mohol/mohla nárokovať starobný či invalidný 
dôchodok.

Smernica z roku 1986 nedosiahla svoj cieľ napriek tomu, že v niektorých členských štátoch sa 
vypomáhajúcim manželom alebo manželkám ponúka možnosť dobrovoľnej registrácie do 

                                               
1 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, June 2008.
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systému sociálneho poistenia, spravidla v rámci systému SZČO, ak existuje.

V niektorých členských štátoch sa vypomáhajúci manželia alebo manželky musia povinne 
zaregistrovať do systému sociálneho zabezpečenia (vo Francúzsku od júla 2007, v Belgicku 
od roku 2006).
Aj v Portugalsku musia byť vypomáhajúci manželia alebo manželky registrovaní v rámci 
režimu SZČO a poberajú jeho výhody. V Luxemburskom veľkovojvodstve existuje od roku 
1974 systém povinného poistenia pre vypomáhajúcich manželov alebo manželky a rodinných 
príslušníkov pracujúcich v poľnohospodárskom odvetví. Rovnaký režim existuje aj 
v remeselníctve, obchode a slobodných povolaniach, umožňuje však množstvo výnimiek a 
oslobodení.
Vo Fínsku je každý obyvateľ automatický zaradený do systému sociálneho poistenia, bez 
ohľadu na typ zamestnania. V Nemecku sa vypomáhajúci manželia alebo manželky považujú 
za spoluvlastníkov firiem alebo poľnohospodárskych prevádzok a majú štatút samostatne 
zárobkovo činnej osoby.

Skúsenosti týchto členských štátov preukázali, že efektívnym mechanizmom je len povinný 
systém poistenia.

Smernica 86/613/EHS stanovuje len dobrovoľné registrovanie vypomáhajúcich manželov 
alebo manželiek do systémov sociálneho zabezpečenia. Preto sa zdá byť neefektívna. Aj nový 
návrh Komisie však stanovuje systém na dobrovoľnej báze. Článok 6 návrhu stanovuje, aby: 
„vypomáhajúci manželia alebo manželky mali na požiadanie možnosť požívať ochranu na 
minimálne takej istej úrovni ako samostatne zárobkovo činné osoby, a to za takých podmienok 
ako samostatne zárobkovo činné osoby“. Návrh Komisie teda určuje vstup vypomáhajúcich
manželov alebo manželiek SZČO do systému na báze dobrovoľných prispievateľov. 
Spravodajca je presvedčený, že takýto prístup je neúčinný a nijako nezlepší postavenie 
vypomáhajúcich manželov alebo manželiek. Skúsenosti členských štátov s dobrovoľným 
systémom poistenia preukázala, že pokiaľ sa vypomáhajúcim manželom alebo manželkám 
poskytne možnosť dobrovoľne vstúpiť do systému dôchodkového poistenia, vo väčšine 
prípadov sa nezaregistrujú. Obávajú sa totiž, že im výrazne narastú výdavky vo forme 
príspevkov. Len málo vypomáhajúcich manželov alebo manželiek si však uvedomuje vážne 
dôsledky nepoistenia, ktoré sa prejavia v momente rozvodu alebo úmrtia poisteného manžela 
či manželky. Z uvedených dôvodov je spravodajca presvedčený, že sociálne poistenie 
vypomáhajúcich manželov alebo manželiek by malo byť povinné. Únia musí stanoviť 
záväznejšie právne predpisy určujúce rámec minimálnych záruk pre vypomáhajúcich 
manželov alebo manželky, v rámci ktorého si členské štáty budú môcť vybrať najvhodnejší 
prostriedok na prispôsobenie svojho systému.

Bolo by preto potrebné zmeniť a doplniť odôvodnenie 13 a článok 6 návrhu smernice tak, aby 
sa v prvom rade zaručila SZČO možnosť vstupu do poistenia bez možnosti oslobodenia, teda 
systém povinného poistenia s prípadnou možnosťou výpočtu paušálnych príspevkov.
Najdôležitejšie je zabezpečiť, aby tieto sociálne príspevky boli považované za odpočítateľný 
daňový náklad, napríklad ako prevádzkové výdavky.

Materská dovolenka by mala byť prispôsobená osobitnému postaveniu vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek, a nie jednoducho prenesená na zamestnancov, ako to bolo 
odôvodnené vyššie v prípade samostatne zárobkovo činných osôb. Voľba odchodu 
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z rodinného podniku pred pôrodom a po pôrode závisí, aj v prípade vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek, od výšky náhrady, ktorá sa odporúča bezpodmienečne aspoň 
počas 4 týždňov pred pôrodom a 4 týždne po narodení dieťaťa. Podnet k takémuto kroku 
závisí najmä od financovania materskej dovolenky. Toto financovanie by mal, podobne ako v 
Luxemburskom veľkovojvodstve, plne zabezpečovať štát, nie zamestnávatelia a zamestnanci 
alebo SZČO a ich manželia/manželky, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže na 
jednotnom trhu.

Uznanie práce vypomáhajúceho manžela alebo manželky

Komisia vo svojom návrhu smernice nahrádzajúcej smernicu z roku 1986 ignoruje význam 
uznania práce, ktorú vykonáva vypomáhajúci manžel alebo manželka. Článok 7 
predchádzajúcej smernice uvádzal, že: „členské štáty sa zaväzujú preskúmať podmienky, za 
akých by sa mohlo podporiť uznanie činnosti vykonávanej manželmi/manželkami“. Vo 
svojom návrhu revízie smernice Komisia tento článok úplne vypustila.

Preto upozorňujeme na skutočnosť, že je veľmi zložité rozpoznať podiel vypomáhajúcich 
manželov alebo manželiek na výsledku podnikania, pokiaľ nie sú povinne registrovaní. 
Uznanie práce na stanovenie náhrad je oprávnené najmä v prípade rozvodu alebo odluky. 
Vzhľadom na komplexnosť problematiky sa právne predpisy budú týkať rodinného práva, 
daňového práva a práva obchodných spoločností.

Dozorné subjekty

Návrhy Komisie (článok 10), ktoré zlučujú kompetencie v oblasti ľudských práv 
a diskriminácie pohlaví, sú ťažko prijateľné. Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami sa 
týka celej populácie, nielen menšín diskriminovaných z rasových, náboženských alebo iných 
dôvodov. Preto by na uplatnenie tejto smernice mal dozerať subjekt, ktorý je kompetentný 
v oblasti uplatňovania smerníc o rovnakom zaobchádzaní so zamestnanými mužmi a ženami, 
a nie subjekt kompetentný v oblasti ochrany ľudských práv.

Závery

Smernica z roku 1986 nedosiahla svoje ciele, pretože nebola príliš odvážna. Súčasný návrh 
Komisie ešte stále nie je dostatočne ambiciózny, pretože ponúka len mierne obmedzujúce 
riešenia. Možnosť voľby, oslobodenie SZČO, a najmä jeho vypomáhajúceho manžela alebo 
manželky od povinnosti platiť sociálne poistenie, nezaručí rovnaké zaobchádzanie s mužmi 
a ženami.

Postoj členských štátov vôbec nie je jednotný v otázke potreby vylepšiť právny rámec na 
zabezpečenie správneho uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť a ich vypomáhajúcimi manželmi/manželkami 
alebo uznanými partnermi.
– napriek veľmi odlišným postojom profesijných organizácií na jednej strane a príslušných 
mimovládnych organizácií na druhej strane zrejme nebude nemožné nájsť rozumný 
konsenzus, na základe ktorého by sa táto smernica prijala v prvom čítaní, pred európskymi 
voľbami.
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