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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka podporuje návrh směrnice Komise o uplatňování zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613 EHS.

Práce vypomáhajícího manžela nebo manželky je často neoprávněně považována za 
samozřejmou činnost bez nároku na odměnu. 

Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 řeší uplatnění zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy vykonávající samostatně výdělečnou činnost, včetně zemědělské 
činnosti, a ochranu samostatně výdělečně činných žen během těhotenství a v mateřství. 

Směrnice 86/613/EHS nesplnila svůj cíl, který spočíval v jasném stanovení profesního 
postavení vypomáhajícího manžela nebo manželky, tedy skutečně neviditelných pracujících, a 
ve stanovení jejich minimálních práv a záruk.

Směrnice 86/613/EHS se vztahuje na dvě odlišné kategorie osob: 

1) „samostatně výdělečně činné osoby“, tedy všechny osoby, které vykonávají výdělečnou 
činnost na vlastní účet za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy, včetně 
soukromých zemědělců a osob vykonávajících svobodná povolání; 

2) jejich manžele nebo manželky, kteří nejsou zaměstnanci ani společníky a kteří se za 
podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy obvykle podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činné osoby a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.

V prosinci 2007 vyzvala Rada Komisi, aby „vzala v úvahu potřebu revidovat směrnici Rady 
86/613/EHS, aby byla zajištěna práva spojená s mateřstvím a otcovstvím samostatně 
výdělečně činných osob a jejich spolupracujících manželů či manželek“. 

Kromě toho v březnu 2008 Evropský parlament upozornil Komisi, že by uvedenou směrnici 
měla přezkoumat, a zlepšit tak situaci vypomáhajících manželů nebo manželek v zemědělství.

Komise tudíž požádala nezávislé právní odborníky o vypracování zprávy o posouzení dopadů 
s cílem přezkoumat, zda by změny směrnice mohly zlepšit uplatňování zásady rovného 
zacházení pro ženy a muže a zvýšit účast žen na samostatných výdělečných činnostech.

Zpráva dospěla k závěru, že by měla být zachována nezávazná opatření. Dále dospěla 
k závěru, že možností, která nejlépe splňovala dané cíle, byl návrh směrnice, kterou by se 
změnila směrnice 86/613/EHS. Ten by měl obsahovat následující: 

•  stanovení možnosti mateřské dovolené pro samostatně výdělečně činné ženy v maximální 
délce 14 týdnů, z nichž 2 jsou povinné, 

•  právo vypomáhajících manželů nebo manželek na stejnou úroveň ochrany v oblasti 
sociálního zabezpečení, jaké požívají samostatně výdělečně činné osoby, 
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•  přiznání pravomocí v oblasti, na kterou se vztahuje směrnice, vnitrostátním subjektům pro
rovné zacházení.   

Tento návrh směrnice, vycházející z právního základu článku 141 ES, má za cíl zrušení 
směrnice 86/613/EHS a vztahuje se na ta hlediska, která nejsou upravena směrnicemi 
2006/54/ES, 2004/113/ES a 79/7/EHS.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7 a) Práce vypomáhajícího manžela nebo 
manželky je často neoprávněně 
považována za samozřejmou činnost bez 
nároku na odměnu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7 b) Je třeba dodat vypomáhajícímu 
manželovi nebo manželce jasně stanovené 
profesní postavení a stanovit jejich práva.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla soudní 
nebo správní řízení, včetně, považují-li to 
členské státy za vhodné, dohodovacích 
řízení, určená k vymáhání plnění 
povinností podle této směrnice, dostupná 
všem osobám, které se domnívají, že 
utrpěly ztrátu nebo škodu nedodržováním 
zásady rovného zacházení, a to i pokud 
vztahy, ve kterých mělo dojít k 
diskriminaci, již skončily.

1. Členské státy zajistí, aby byla účinná
soudní nebo správní řízení, včetně, 
považují-li to členské státy za vhodné, 
dohodovacích řízení, určená k vymáhání 
plnění povinností podle této směrnice, 
dostupná všem osobám, které se domnívají, 
že utrpěly ztrátu nebo škodu 
nedodržováním zásady rovného zacházení, 
a to i pokud vztahy, ve kterých mělo dojít k 
diskriminaci, již skončily.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo více 
subjektů pověřených podporou, rozborem, 
sledováním a prosazováním rovného 
zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví a přijmou 
nezbytná opatření. Tyto subjekty mohou 
být součástí orgánů odpovědných za 
ochranu lidských práv nebo ochranu práv 
osob na vnitrostátní úrovni nebo provádění 
zásady rovného zacházení.

1. Členské státy určí jeden nebo více 
subjektů pověřených účinnou podporou, 
rozborem, sledováním a prosazováním 
rovného zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví a přijmou 
nezbytná opatření. Tyto subjekty mohou 
být součástí orgánů odpovědných za 
ochranu lidských práv nebo ochranu práv 
osob na vnitrostátní úrovni nebo provádění 
zásady rovného zacházení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění nezávislých studií týkajících 
se diskriminace;

b) provádění nezávislých studií týkajících 
se diskriminace v hospodářské a sociální 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o ustanoveních 
přijatých podle této směrnice spolu 
s příslušnými ustanoveními, která jsou již 
platná, byly informovány dotčené osoby 
všemi vhodnými prostředky a na celém 
území.

Členské státy zajistí, aby s předpisy 
přijatými na základě této směrnice, jakož i 
s předpisy, které jsou již platné, byly 
seznámeny dotčené osoby všemi 
odpovídajícími prostředky, včetně 
internetu, a na celém území.

Or. fr
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