
DT\938160CS.doc PE513.108v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

3. 6. 2013

PRACOVNÍ DOKUMENT
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové 
vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních

Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Zpravodajky: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

(Postup společných schůzí výborů – článek 51 jednacího řádu)



PE513.108v01-00 2/7 DT\938160CS.doc

CS

A. Problém

 V roce 2012 bylo zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech pouhých 13, 7 %.
 V členských státech, kde nebyla přijata žádná závazná opatření, jsou společnosti stále 

daleko od dosažení přijatelné genderové vyváženosti (zvláštním případem je Spojené 
království).

 Z různých příkladů v jednotlivých členských státech, jako je Francie, Itálie nebo 
Belgie, vyplývá, že jediným způsobem, jak navýšit zastoupení žen v řídících a 
dozorčích orgánech, je zřejmě zavedení závazných a vymahatelných opatření.

B. Návrh Komise

I. Hlavní body

Spoluzpravodajky vítají návrh směrnice, který navazuje na usnesení Evropského parlamentu
na téma „Ženy a řízení podniků“ přijaté v roce 2011 a reaguje na přetrvávající nerovnosti na 
vrcholných vedoucích pozicích ve společnostech.

Spoluzpravodajky berou na vědomí, že navrhovaná směrnice stanovuje jasnou společnou 
strategii pro všechny členské státy, jejímž smyslem je dosáhnout společného cíle: 40 % 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na pozicích členů dozorčí rady / nevýkonných členů 
správní rady ve velkých veřejně kotovaných společnostech. Směrnice je pro členské státy 
jasným poselstvím zavazujícím je k zavedení přiměřených postupů, jejichž cílem je podpořit 
genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech všech kotovaných společností.

Nebude-li cílového 40% zastoupení dosaženo do roku 2018 v případě společností, které zcela 
nebo částečně vlastní stát, a do roku 2020 v případě soukromých kotovaných společností, jsou 
členské státy povinny zajistit, aby společnosti pokračovaly ve svém úsilí i po tomto datu a 
účinně se tak zasadily o splnění cíle větší genderové vyváženosti. Za zmínku stojí skutečnost, 
že směrnice poskytuje flexibilní rámec, neboť umožňuje členským státům při provádění 
směrnice zohlednit specifické rysy dané země.

Odlišné právní úpravy na úrovni jednotlivých členských států by mohly způsobit problémy ve 
fungování vnitřního trhu, spoluzpravodajky tedy zdůrazňují přidanou hodnotu přijetí
směrnice, která odstraní možné překážky, neboť společnosti, které působí přes hranice, by 
neměly narážet na rozdílné požadavky ohledně správy a řízení společnosti z hlediska 
genderové vyváženosti na pozicích členů dozorčí rady / nevýkonných členů správní rady 
kotovaných společností.

Tento návrh tudíž přispěje k posílení sociální spravedlnosti, transparentnosti a meritokracie na 
trhu práce, a stejně tak k hospodářskému růstu, a to díky tomu, že se plně využijí všechny 
dostupné zdroje, schopnosti a silné stránky, a tím celkový lidský potenciál EU.

Právní základ: Spoluzpravodajky se domnívají, že právní základ pro všechna závazná 
opatření, jejichž cílem je zajistit uplatňování zásady rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v otázkách zaměstnání a povolání, představuje ustanovení čl. 157 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU. 
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II. Specifické otázky

1. Oblast působnosti směrnice (článek 1, čl. 2 odst. 8, článek 3 a čl. 4 odst. 6)
 vynětí členů představenstva / výkonných členů správní rady
 vynětí malých a středních podniků
 vynětí odvětví, v nichž převládá jedno pohlaví

2. Závazný charakter směrnice (články 4 a 5)
 závaznost postupů vs. závaznost výsledků
 upřesnění ustanovení o povinnostech kotovaných společností

3. Účinný mechanismus udílení sankcí (článek 6)
 jasný seznam odrazujících sankcí
 uvážení členských států

C. Otázky k diskuzi a případné pozměňovací návrhy

Spoluzpravodajky kladou řadu otázek k diskuzi a navrhují možné úpravy, které tyto otázky 
řeší.

Otázka č. 1: Jak lze posílit efektivitu návrhu upravením oblasti působnosti?

Spoluzpravodajky zvažují několik možností, jak rozšířit oblast působnosti směrnice tak, aby
se zvýšila její účinnost a posílil se její dopad, jako je např. začlenění malých a středních 
podniků:

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 – bod 8
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „malým a středním podnikem“ či „MSP“ 
se rozumí společnost, která zaměstnává 
méně než 250 osob a má roční obrat do 50 
milionů EUR, nebo její bilanční suma 
celkem nepřesahuje 43 milionů EUR, nebo 
pokud jde o malé a střední podniky se sídlem 
v členském státě, jehož měnou není euro, 
ekvivalentní částky v měně tohoto členského 
státu;

vypustit

Pozměňovací návrh 2
Článek 3
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice neplatí pro malé a střední podniky 
(dále jen „MSP“).

vypustit

Odůvodnění

Spoluzpravodajky uznávají význam malých a středních podniků, které jsou inovativní oporou 
evropského průmyslu. Měly by tedy být předvojem v úsilí o rovnost žen a mužů, a proto by 
měly být součástí této směrnice. Cíl stanovený směrnicí by měly splnit všechny kotované 
společnosti s ohledem na jejich hospodářský význam a hospodářské a sociální povinnosti. 

Otázka č. 2: Jak lze objasnit a posílit článek 4 o závazných aspektech směrnice?

a) Čl. 4 odst. 1
Článek 4 v současném znění usiluje o posílení postupu, který směřuje k dosažení stanovených 
hodnot, avšak k dodržení těchto hodnot nezavazuje. Spoluzpravodajky prozatím zaujímají 
různé přístupy k tomu, zda je to postačující či nikoli. Možnosti, jak v tomto ohledu změnit 
směrnici (článek 4 nebo bod odůvodnění 33), mohou být následující:

Pozměňovací návrh 3
Čl. 4 – odst. 1
předkládá Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na pozicích 
členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní 
rady nižší než 40 %, do takových pozic 
jmenovaly kandidáty na základě komparativní 
analýzy kvalifikace každého z nich a použily 
při tom předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem 
dosáhnout tohoto podílu nejpozději do 1. 
ledna 2020 nebo, v případě kotovaných 
společností, které jsou veřejnými podniky, 
nejpozději do 1. ledna 2018.

1. Členské státy zajistí, aby kotované 
společnosti, ve kterých je podíl osob 
nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady nižší než 40 %, upravily 
své postupy náboru, výběru a jmenování 
kandidátů a dosáhly podílu alespoň 40 % 
nejpozději do 1. ledna 2020 nebo, v případě 
kotovaných společností, které jsou 
veřejnými podniky, nejpozději do 1. ledna 
2018. Postup vychází z komparativní 
analýzy kvalifikace každého z kandidátů a 
používá předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 33
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby se zlepšila genderová vyváženost 
také mezi členy představenstva/výkonnými 
členy správní rady zapojenými do
každodenního řízení, mělo by se od 
kotovaných společností kromě opatření 
týkajících se členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
požadovat, aby přijaly individuální 
závazky, pokud jde o zastoupení obou 
pohlaví mezi členy 
představenstva/výkonnými členy správní 
rady, které by měly být splněny nejpozději 
do 1. ledna 2020. Cílem těchto závazků by 
mělo být dosažení konkrétního pokroku 
v otázce lepší genderové vyváženosti 
v jednotlivých společnostech.

(33) Aby se zlepšila genderová vyváženost 
také mezi členy představenstva/výkonnými 
členy správní rady zapojenými do 
každodenního řízení, mělo by se od 
kotovaných společností kromě opatření 
týkajících se členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady 
požadovat, aby přijaly individuální 
závazky, pokud jde o zastoupení obou 
pohlaví mezi členy 
představenstva/výkonnými členy správní 
rady, nejpozději do 1. ledna 2020. Cílem 
těchto závazků by mělo být dosažení 
konkrétního pokroku v otázce lepší 
genderové vyváženosti v jednotlivých 
společnostech. Členské státy jsou povinny 
zajistit, aby společnosti pokračovaly ve 
svém úsilí, dokud cílového 40% podílu 
nebude dosaženo. Směrnice k tomu účelu 
stanoví záruky, aby byl cíl větší genderové 
vyváženosti účinně splněn.

2. Čl. 4 odst. 2
Spoluzpravodajky se domnívají, že je třeba posílit čl. 4 odst. 2. Ustanovení, která by umožnila
kvótu pro zastoupení nižší než 40 %, by ohrozila dosažení cíle rovnosti žen a mužů.
Možnosti, jak změnit formulaci čl. 4 odst. 2, jsou následující:

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 – odst. 2
předkládá Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, který 
je nezbytný pro splnění cíle stanoveného 
v odstavci 1, má co nejvíce odpovídat 40% 
podílu, avšak nemá překročit 49 %.

2. Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, který 
je nezbytný pro splnění cíle stanoveného 
v odstavci 1, činí nejméně 40 %. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 – odst. 2
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE513.108v01-00 6/7 DT\938160CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
který je nezbytný pro splnění cíle 
stanoveného v odstavci 1, má co nejvíce 
odpovídat 40% podílu, avšak nemá 
překročit 49 %.

2. Počet pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
který je nezbytný pro splnění cíle 
stanoveného v odstavci 1, má co nejvíce 
odpovídat 40% podílu, avšak nemá 
překročit 50 %.

3. Čl. 4 odst. 3
Poslední věta je nadbytečná, neboť věta předchozí již zahrnuje objektivní posouzení 
uchazečů.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 – odst. 3
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby členské státy dosáhly cíle stanoveného 
v odstavci 1, zajistí, aby byl při výběru členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady 
upřednostněn kandidát nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných výsledků 
stejně kvalifikovaný jako kandidát opačného 
pohlaví, pod podmínkou, že objektivní 
posouzení, které zohlednilo všechna kritéria 
týkající se konkrétních kandidátů, 
nerozhodlo ve prospěch kandidáta opačného 
pohlaví.

3. Aby členské státy dosáhly cíle stanoveného 
v odstavci 1, zajistí, aby byl při výběru členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady 
upřednostněn kandidát nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, pokud je z hlediska 
vhodnosti, způsobilosti a odborných výsledků 
stejně kvalifikovaný jako kandidát opačného 
pohlaví.

4. Čl. 4 odst. 6
Vynětí odvětví z důvodu, že v nich převládá jedno pohlaví, by tuto jednostrannou dominanci 
jen posílilo.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 – odst. 6
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy mohou stanovit, že se cíl 
stanovený v odstavci 1 nevztahuje na 
kotované společnosti, v nichž osoby 
nedostatečně zastoupeného pohlaví tvoří 
méně než 10 % pracovníků.

vypouští se
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Odůvodnění

Povinnost zvýšit genderovou vyváženost musí splnit všechny společnosti, a proto by se nemělo 
počítat s žádnými výjimkami. Tato směrnice všem společnostem zajišťuje především pružnost 
při přijímání přiměřených postupů, které vyhovují potřebám jejich odvětví. Členové dozorčí 
rady / nevýkonní členové správní rady často plní úkoly dohledu a ovlivňují obecné řídící 
úkoly, které nejsou přímo spojeny s problematikou odvětví.

Otázka č. 3: Jak je možné zlepšit ustanovení o sankcích?

Spoluzpravodajky vyzývají k diskuzi o tom, zda by měl být seznam sankcí uzavřený nebo 
otevřený a do jaké míry by měly členské státy mít možnost vlastního uvážení v oblasti 
vymáhání, a předkládají následující pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 6 – odst. 2
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující a mohou zahrnovat tato opatření:

2. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující a zahrnují přinejmenším tato 
opatření:

Pozměňovací návrh 10
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)
předkládá Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Evelyn Regner

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vyloučení kotované společnosti 
z veřejných nabídkových řízení.

Odůvodnění

Vzhledem k hospodářské a sociální odpovědnosti členských států a regionálních a místních 
orgánů je nezbytná větší transparentnost veřejných podniků. Proto by měly být kotované 
společnosti, které nesplňují podmínky stanovené v této směrnici, vyloučeny z veřejných 
nabídkových řízení, která slouží obecnému hospodářskému zájmu.


