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Zástupci svazů podnikatelů z oborů stavebnictví a technických zařízení z České republiky, 

Slovenska, Ukrajiny, Velké Británie a EU si vyměnily zkušenosti a informace k těmto 

tématům :   

 

1/    Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) - „tikající sociální bomba v EU“. 

2/    Rovné podmínky pro podnikání pro všechny. 

3/    Nedeklarovaná práce a její důsledky. 

4/    OSVČ - bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. 

 

Účastníci konference se shodli na následujících závěrech, doporučeních a návrzích : 

 

1. Účastníci konference se shodují v tom, že problematika OSVČ je nejen velmi důležitá, ale 

také mimořádně komplexní a s významnými dopady do oblastí sociální a hospodářské 

politiky. OSVČ tvoří významnou sociální a ekonomickou sílu evropského hospodářství a 

evropské společnosti. Pro naplňování své důležité role potřebují OSVČ příznivé 

podnikatelské prostředí. 

 

2. Účastníci konference vyzývají všechny malé a střední podnikatele (dále jen MSP) a jejich 

zastupitelské organizace, aby vyvíjeli soustavný tlak na své volené zástupce a 

zákonodárce na národní, regionální a lokální úrovni, aby při tvorbě, vydávání a 

implementování právních předpisů měli na paměti i OSVČ. 

 

3. Účastníci konference se shodují v tom, že určitá kategorie OSVČ v EU, zejména v oblasti 

služeb a ve stavebnictví, představuje závažný sociální problém, doslova tzv. „tikající 

sociální bombu“. Sociální zabezpečení OSVČ je v průměru velmi nízké. To se projevuje 

zejména v případech odchodu OSVČ do důchodu, ať již z důvodu vysokého věku nebo 

zdravotních důvodů. Účastníci konference vyzývají všechny MSP a jejich organizace, aby 

vyvíjely soustavný tlak na zákonodárné a politické instituce v jejich zemích, aby se 

problematikou sociálního zabezpečení OSVČ zabývaly. 

 

4. Účastníci konference se vyslovili proti všem formám tzv. „nedeklarované“ práce. 

„Nedeklarovaná“ práce deformuje trh a soutěž na trhu a podkopává systémy sociálního 

zabezpečení. Významnou roli v poskytování „nedeklarované“ práce hrají OSVČ. Ty jsou 

k tomu, však, často tlačeny špatně nastavenými nebo neexistujícími podmínkami na trhu 

práce. Boj proti „nedeklarované práci“ nesmí být bojem proti OSVČ. Musí se soustředit 

především na její příčiny a musí probíhat zejména cestou preventivních a kontrolních 

opatření a organizování informačních kampaní. Účastníci konference podpořili Stanoviska 

UEAPME a EBC k „nedeklarované“ práci. 

 

5. Účastníci konference se vyslovili pro narovnání ekonomických vztahů mezi jednotlivými 

skupinami podnikatelů. Vyzývají zastupitelské organizace MSP, aby usilovaly o revizi 

soutěžního práva tak, aby z důvodu udržitelného rozvoje společnosti bylo možno stanovit 

doporučené minimální ceny za hodinu práce, které by zahrnovaly všechny náklady práce, 



včetně sociálního a zdravotního pojištění a nákladů na reprodukci firmy (vzdělávání, 

bezpečnost práce atd.). 

 

6. Účastníci konference podporují zavádění certifikátů kvalifikace a vytváření podmínek pro 

deklarování toho, že práce byla provedena certifikovanou firmou nebo certifikovaným 

řemeslníkem. 

 

7. Účastníci konference vyzývají všechny MSP a jejich organizace, aby ve spolupráci se 

zákonodárnými, politickými a samosprávnými institucemi a organizacemi v jejich zemích, 

regionech a obcích zajišťovaly informování podnikatelů o výši odvodů na sociální 

pojištění a o tom jaké bude jejich sociální zabezpečení např. po odchodu do důchodu 

(důchodová kalkulačka a zahájit vzdělávání ve finanční gramotnosti). 

 

8. Účastníci konference vyzývají všechny MSP a jejich organizace, aby ve spolupráci se 

státními, veřejnými a samosprávnými institucemi a organizacemi v jejich zemích, 

regionech a obcích zajišťovaly informování občanů o podmínkách a povinnostech při 

vstupu do podnikání. 

 

9. Účastníci konference se shodli, že v jejich zemích neustále přetrvává vysoká 

administrativní zátěž podnikatelů, zejména MSP. Nepříznivé byrokratické podmínky ze 

strany státu se projevují zejména při přijímání zaměstnanců. Účastníci konference se 

shodli v tom, že je to jedna z příčin vysokého podílu OSVČ na trhu práce. Domnívají se, 

že naopak snížení administrativní zátěže spojené s přijímáním zaměstnanců by vedlo ke 

snížení tohoto podílu OSVČ. Zásada flexicurity by měla být uplatňována zejména vůči 

MSP. 

 

10. Účastníci konference se shodují v tom, že současná bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

nakládání s odpady atd. jsou u OSVČ na nižší úrovni než u zaměstnanců. Jako řešení 

navrhují vytváření obslužných středisek pro OSVČ a malé podniky, které by pro ně tyto 

úkoly a úkony zajišťovaly. Příslušné státní orgány ( např. Živnostenské úřady a Oblastní 

inspektoráty práce ) by měly mhít povinnost provádět jednoduché namátkové kontroly 

v terénu s cílem upozornit na nedostatky a poradit s jejich řešením. 

 

11. Účastníci konference se shodují v tom, že řešení specifických problémů OSVČ by mělo 

být i předmětem jednání tripartity a sociálního dialogu. V tripartitě a sociálním dialogu by 

měli být zastoupeni reprezentanti OSVČ. 

 

 

Účastníci Mezinárodní konference "TZ PRAHA 2008" se zavázali, že s touto deklarací 

seznámí všechny relevantní politické orgány a další instituce a organizace ve svých zemích. 

Dále rozhodli, že p. František Holec , p.Riccardo Viaggi, p.Frank Baumeister a p.Ladislav 

Kroček zajistí, aby s Deklarací byli seznámeni členové  Hospodářské komory ČR, CEETB, 

E.B.C. a UEAPME. 

 


