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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu je zajistit v souladu s čl. 3 odst. 3 SEU rovnost žen a mužů při přijímání 
ekonomických rozhodnutí, zejména v případě kotovaných společností, využít dostupného 
talentového potenciálu pro vyváženější zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích 
orgánech, a přispět tak k řádnému fungování vnitřního trhu a k plnění cílů strategie Evropa 
2020, mezi něž patří zvýšení míry zaměstnanosti žen na 75 % do roku 2020.

Navrhovatelka podporuje cíle návrhu. Především vítá volbu směrnice jakožto nástroje pro 
zavedení harmonizovaného právního systému v Unii, vytvoření větší právní jistoty a snížení 
administrativní zátěže vyplývající z rozdílného provádění a uplatňování zásad rovnosti žen a 
mužů v řídících a dozorčích orgánech v členských státech.

Prosazování rovnosti žen a mužů je jedním z hlavních cílů EU, který je uveden jak v jejích 
Smlouvách (čl. 3 odst. 3 SEU a články 8 a 157 SFEU), tak v Listině základních práv (článek 
23). Orgány EU vyvinuly značné úsilí, aby podpořily genderovou vyváženost při přijímání 
ekonomických rozhodnutí. V roce 2010 označila Komise vyváženost při přijímání rozhodnutí 
za jednu z priorit své Charty žen (COM(2010)0078) a své strategie pro rovnost žen a mužů 
2010–2015 (COM(2010)0491). V březnu roku 2011 zahájila místopředsedkyně Komise 
Redingová iniciativu „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“, v níž vyzvala 
kotované společnosti, aby se dobrovolně zavázaly ke zvýšení přítomnosti žen ve svých 
řídících orgánech na 40 % do roku 2020. Výzva k účasti na iniciativě trvala jeden rok, 
přihlásilo se k ní však pouze 24 společností.

Navzdory tomuto úsilí genderová nevyváženost ve vedoucích pozicích přetrvává. Podle údajů 
Komise je v současnosti v řídících orgánech největších kotovaných společností ženami 
obsazeno 15,8 % míst. Pokrok v nápravě této situace je pomalý, neboť tento podíl se ročně 
zvyšuje pouze o 0,6 %. Výsledky se v různých členských státech liší.

Návrh Komise podporují všichni komisaři zastávající posty v oblasti hospodářství: 
místopředseda Tajani (průmysl a podnikání), místopředseda Almunia (hospodářská soutěž), 
místopředseda Rehn (hospodářské a měnové záležitosti), komisař Barnier (vnitřní trh a 
služby), komisař Andor (zaměstnanost a sociální věci) i místopředsedkyně Viviane 
Redingová.
Navrhovatelka zjistila několik oblastí, na nichž má tento výbor zvláštní zájem a jimiž se ve 
svém příspěvku zabývá hlouběji. Jedná se zejména o fungování vnitřního trhu, právní jistotu 
společností a zohledňování preferencí spotřebitelů při přijímání rozhodnutí na úrovni 
společností. Navrhovatelka věnuje náležitou pozornost hospodářské situaci v EU a tomu, jak 
může tento návrh v kladném smyslu přispět k dosažení finanční stability a dlouhodobého 
hospodářského růstu.
Podle údajů Evropské komise stojí ženy za přibližně 70 % světových spotřebitelských 
rozhodnutí. Více žen ve vedoucích pozicích by tudíž mohlo přinést větší vhled do 
ekonomického chování a rozhodování spotřebitelů. Produkty a služby, které lépe odpovídají 
potřebám a preferencím spotřebitelům, mohou zvýšit prodeje.
Dalším klíčovým prvkem je zajištění právní jistoty pro společnosti, které provozují svou 
činnost ve více členských státech. Pravidla, jejichž cílem je podporovat genderovou 
vyváženost v řídících a dozorčích orgánech společností, se v současnosti v rámci Unie různí. 
Tyto odlišnosti mohou mít nepříznivý dopad na fungování jednotného trhu. Společnosti 



PE507.984v01-00 4/9 PA\930986CS.doc

CS

provozující svou činnost ve více státech potřebují ucelený, spolehlivý právní rámec, aby 
mohly v plném rozsahu těžit z přístupu k jednotnému trhu a dosahovat efektivních 
hospodářských výsledků.
Co se týče stávajícího hospodářského prostředí, četné kvalitativní studie prokázaly, že 
existuje pozitivní vztah mezi genderovou diverzitou v nejvyšším vedení a finanční výkonností 
i ziskovostí společnosti. To je důvod, proč vyšší zastoupení žen v řídících a dozorčích 
orgánech kotovaných společností v Unii nejenže vyhovuje zásadě rovnosti žen a mužů a 
zákazu diskriminace, ale také může mít pozitivní dopad na organizační a finanční výkonnost 
dotčených společností.
Navrhovatelka je přesvědčena, že v kontextu stárnoucího obyvatelstva by nevyužívání 
potenciálu poloviny evropských obyvatel pro řídící a dozorčí orgány podniků mohlo 
znamenat zpomalení rozvoje naší ekonomiky, obnovy našeho finančního systému a využívání 
kapacity dostupného lidského kapitálu.
Ve svých pozměňovacích návrzích navrhovatelka rovněž vyzývá členské státy k motivování 
společností k tomu, aby dosahovaly pokroku v dodržování zásady genderové vyváženosti ve 
svých řídících a správních orgánech, usnadňovaly přístup žen k podnikatelským sítím a 
utvářely svou politiku v oblasti lidských zdrojů tak, aby podporovala ženské talenty.
Navržené změny jsou vyvážené a stvrzují původní znění tím, že posilují výše zmíněné 
aspekty. Jejich začlenění zvýší právní jistotu poskytovanou návrhem a posílí klíčové zásady 
genderové vyváženosti, čímž zajistí soulad s článkem 23 Listiny základních práv a články 8 a 
157 SFEU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 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 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ženy stojí za přibližně 70 % světových 
spotřebitelských rozhodnutí, a proto by 
více žen ve vedoucích pozicích mohlo 
přinést větší vhled do ekonomického 
chování a rozhodování spotřebitelů. 
Produkty a služby, které lépe odpovídají 
potřebám a preferencím spotřebitelů, 
mohou zvýšit prodeje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Společnosti se již ve velké míře shodují 
na tom, že přítomnost žen v řídících a 
dozorčích orgánech zlepšuje jejich správu a 
řízení, neboť zvyšuje týmovou výkonnost a 
kvalitu přijímání rozhodnutí a to tím, že 
stanovisko přijímá tým, který je 
diverzifikovanější, pokud jde o pohlaví i 
názory jeho členů, tudíž zohledňuje více 
pohledů a dochází k vyváženějším 
rozhodnutím. Z četných studií rovněž 
vyplývá, že existuje pozitivní vztah mezi 
genderovou diverzitou v nejvyšším vedení 
a finanční výkonností i ziskovostí 
společnosti. Vyšší zastoupení žen 
v řídících a dozorčích orgánech 
kotovaných společností v Unii proto může 
mít pozitivní dopad na výkonnost 
dotčených společností.

(8) Společnosti se již ve velké míře shodují 
na tom, že přítomnost žen v řídících a 
dozorčích orgánech zlepšuje jejich správu a 
řízení, neboť zvyšuje týmovou výkonnost a 
kvalitu přijímání rozhodnutí, a to tím, že 
stanovisko přijímá tým, který je 
diverzifikovanější, pokud jde o pohlaví i 
názory jeho členů, tudíž zohledňuje více 
pohledů a dochází k vyváženějším 
rozhodnutím. Z četných studií rovněž 
vyplývá, že existuje pozitivní vztah mezi 
genderovou diverzitou v nejvyšším vedení 
a finanční výkonností i ziskovostí 
společnosti. Vyšší zastoupení žen 
v řídících a dozorčích orgánech 
kotovaných společností v Unii proto může 
mít pozitivní dopad na organizační a 
finanční výkonnost dotčených společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy by měly přijmout 
opatření s cílem motivovat k výměně 
osvědčených postupů a podporovat 
úspěchy dosažené společnostmi, jejichž 
řídící a dozorčí orgány svým složením 
odpovídají zásadě genderové vyváženosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Odlišné druhy pravidel na podporu 
rovnosti žen a mužů v řídících a dozorčích 
orgánech v různých členských státech 
mohou způsobit nesourodost a bránit 
volnému pohybu kapitálu a služeb a 
v důsledku povedou k rozdílům ve 
fungování jednotného trhu. Společnosti 
provozující svou činnost ve více členských 
státech potřebují ucelený, spolehlivý 
právní rámec, aby mohly v plném rozsahu 
těžit z přístupu k jednotnému trhu a 
dosahovat efektivních hospodářských 
výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V kontextu stárnoucího obyvatelstva 
a nedostatku odpovídajících dovedností by 
nevyužívání potenciálu poloviny 
evropských obyvatel pro řídící a dozorčí 
orgány podniků mohlo brzdit příležitosti 
k rozvoji naší ekonomiky a obnovu 
našeho finančního systému. Jestliže se 
s polovinou dostupných talentů pro 
vedoucí pozice ani neuvažuje, může tím 
utrpět samotný postup a kvalita 
jmenování, v důsledku čehož by se mohla 
prohloubit nedůvěra vůči podnikatelským 
mocenským strukturám a mohlo by to vést 
k omezením v účinném uplatňování 
dostupného lidského kapitálu. 
Systematické zahrnování vhodných 
kandidátů obou pohlaví zajistí, že noví 
členové řídících a dozorčích orgánů 
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budou vybíráni z těch nejlepších 
kandidátů, mužů i žen, a že se 
v rozhodování společností bude náležitě 
odrážet skladba společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

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

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, proč by měla platit výjimka pro společnosti, v nichž osoby nedostatečně 
zastoupeného pohlaví tvoří méně než 10 % pracovníků, neboť se tak podporuje současný stav 
věcí.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Bez ohledu na své členy či uspořádání 
musí správní rada zůstat kolektivním 
orgánem, který společně zastupuje 
všechny akcionáře. Vyžaduje se od ní, aby 
vždy jednala v zájmu společnosti. 
Pozornost je třeba věnovat zejména 
genderové vyváženosti rady a zajistit rovné 
zastoupení obou pohlaví s cílem úspěšně 
zohledňovat zájmy akcionářů a obecně 
skladbu spotřebitelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by měly vytvořit vhodné 
pobídky s cílem motivovat společnosti 
k tomu, aby dosahovaly pokroku 
v zajišťování toho, že bude dodržována 
zásada genderové vyváženosti v jejich 
řídících a správních orgánech, že se 
rozšíří možnosti akcionářů nalézt náležitě 
kvalifikované uchazečky a usnadní 
výměna informací a osvědčených postupů, 
že se usnadní přístup žen k významným 
podnikatelským sítím pro rozvoj 
podnikání a že politika v oblasti lidských 
zdrojů bude utvářena tak, aby 
podporovala ženské talenty a zajistila, že 
vymizí genderové předsudky, a aby o 
tomto pokroku podávaly zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný soudní orgán prohlásí 
jmenování či volbu členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
které byly provedeny v rozporu 
s vnitrostátními ustanoveními přijatými 
podle čl. 4 odst. 1, za neplatné či je zruší.

b) příslušný soudní orgán prohlásí 
jmenování či volbu členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, 
které byly provedeny v rozporu 
s vnitrostátními ustanoveními přijatými 
podle čl. 4 odst. 1, za neplatné či je zruší. 
Prohlášení jmenování či volby členů 
dozorčí rady či nevýkonných členů 
správní rady za neplatné či jeho zrušení 
by nemělo mít žádné důsledky pro platnost 
rozhodnutí přijatých radou.

Or. en
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