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Věc: Odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny Spojeného království týkající se 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
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny Spojeného 
království týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny Spojeného království

předložené předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise podle článku 6 Protokolu 
(č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality

týkající se

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

16433/121

Rámec Smlouvy pro posouzení souladu se zásadou subsidiarity

1. Zásada subsidiarity vznikla z přání zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže 
občanům EU. Je definována v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU:

„Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, 
pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu 
či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“

2. Orgány EU musí „neustále dbát na dodržování“2 zásady subsidiarity, jak je stanoveno 
v Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

3. Na základě toho musí Komise před předložením návrhu legislativního aktu vést rozsáhlé 
konzultace; v jejich průběhu musí případně přihlížet k regionálnímu a místnímu rozměru.3

4. Podle článku 5 protokolu (č. 2) by „každý návrh legislativního aktu měl obsahovat 
zevrubnou informaci“ umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. 
Tato informace by měla obsahovat:

 zhodnocení finančního dopadu návrhu;

 jde-li o směrnici, pak zhodnocení důsledků návrhu pro vnitrostátní předpisy a případně 
i pro předpisy regionální, a 

 kvalitativní a, v možných případech, i kvantitativní vyjádření důvodů umožňujících 
„dospět k závěru, že cílů EU lze lépe dosáhnout na její úrovni“.

                                               
1 COM(2012)0614.
2 Článek 1 protokolu (č. 2).
3 Článek 2 protokolu (č. 2).
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Tato zevrubná informace by rovněž měla vyjadřovat vědomí nutnosti postupovat tak, aby 
každá zátěž, ať už finanční nebo správní, dopadající na EU, vlády členských států, regionální 
nebo místní orgány, hospodářské subjekty a občany byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož 
má být dosaženo.

5. Podle čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) Smlouvy o EU vnitrostátní parlamenty zajišťují 
dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem stanoveným v protokolu (č. 2), 
konkrétně se jedná o postup odůvodněného stanoviska.

Předchozí Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality

6. Předchozí Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený 
k Amsterodamské smlouvě stanovil užitečné pokyny ohledně toho, jak by měla být zásada 
subsidiarity používána. Tyto pokyny jsou i nadále významným ukazatelem pro ověřování 
souladu se zásadou subsidiarity. Komise potvrdila, že i nadále používá amsterodamský 
protokol jako vodítko pro vyhodnocení souladu, a doporučuje, aby i ostatní orgány 
postupovaly obdobně.4

„Aby činnost Společenství byla odůvodněná, je třeba splnit obě podmínky zásady 
subsidiarity: cílů navrhované činnosti nelze dostatečně dosáhnout činností členských států v 
rámci jejich vnitrostátního ústavního pořádku, a lze jich proto lépe dosáhnout činností 
Společenství.

„Zkoumání, zda je výše uvedená podmínka splněna, by se mělo řídit těmito hledisky:

 posuzovaná záležitost má nadnárodní povahu, kterou nelze uspokojivě vyřešit činností 
členských států,

 činnost pouze na vnitrostátní úrovni nebo nečinnost Společenství by byla v rozporu s 
požadavky Smlouvy (jako nezbytnost napravit narušení hospodářské soutěže nebo 
vyvarovat se zastřeného omezování obchodu nebo posílit hospodářskou a sociální 
soudržnost) nebo by jinak významně poškodila zájmy členských států, 

 činnost na úrovni Společenství by vzhledem ke svému rozsahu nebo účinkům přinesla 
ve srovnání s činností na úrovni členských států zřejmé výhody.“5

„Měla by být zvolena co nejjednodušší forma činnosti Společenství, která umožňuje 
uspokojivé dosažení cíle opatření a jeho účinné prosazení. Společenství přijímá právní 
předpisy pouze v nezbytné míře. Za jinak stejných podmínek by se směrnicím měla dávat 
přednost před nařízeními a rámcovým směrnicím před podrobnými opatřeními.“

Účel navrhovaného právního předpisu

7. Účelem návrhu směrnice je zlepšit genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech 

                                               
4 Viz s. 2 resp. 3 zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě z roku 2010 resp. 2011 (COM(2010)0547 a COM(2011)0344).
5 Viz s. 2 resp. 3 zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě z roku 2010 resp. 2011 (COM(2010)0547 a COM(2011)0344).
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společností. Ačkoli je terminologie z genderového hlediska neutrální a v celém textu se 
používá pojem nedostatečně zastoupené pohlaví, z bodů odůvodnění jednoznačně vyplývá, že 
cílem směrnice je zvýšit podíl žen v řídících a dozorčích orgánech, přičemž cílem je:

 dosáhnout účinné rovnosti žen a mužů a zmenšit rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen i 
rozdíly v jejich odměňování;

 zajistit účinné využívání lidského kapitálu (60 % absolventů vysokých škol jsou ženy) 
a zlepšit návratnost veřejných investic do vzdělání; a 

 zlepšit správu a řízení společností, což bude mít přínosné vedlejší účinky na finanční 
výkonnost a ziskovost, jakož i hospodářský růst.

Fungování

8. Návrh směrnice vychází z čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jenž 
stanoví konkrétní pravomoc přijímat „opatření k uplatnění zásady rovných příležitostí 
a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti včetně zásady stejné 
odměny za stejnou nebo rovnocennou práci“. Členské státy by musely zajistit, aby veřejně 
kotované společnosti, v nichž je podíl žen na pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných členů 
správní rady nižší než 40 % nebo v nichž ženy zastávají třetinu všech pozic (jako členové 
představenstva/výkonní členové správní rady i jako členové dozorčí rady/nevýkonní členové 
správní rady), musely do těchto pozic jmenovat kandidáty „na základě komparativní analýzy 
kvalifikace každého z kandidátů a použít při tom předem určená, jasná, neutrálně 
formulovaná a jednoznačná kritéria“. Zavedlo by se tak současně i nové preferenční pravidlo, 
podle nějž by se upřednostnila kandidátka za předpokladu, že je z hlediska vhodnosti, 
způsobilosti a odborných výsledků stejně kvalifikovaná jako kandidát a že neexistují žádné 
jiné příslušné důvody, které by rozhodly ve prospěch kandidáta.

9. Cílem těchto nových procedurálních náležitostí je dosáhnout toho, aby podíl žen mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady veřejně kotovaných společností činil do roku 
2020 (nebo do roku 2018 v případě kotovaných veřejných podniků) 40 % (nebo 30 % na 
všech pozicích). Je stanovena výjimka pro malé a střední podniky a společnosti, v nichž ženy 
tvoří méně než 10 % pracovníků. V členských státech, které již zavedly vnitrostátní opatření 
ke zvýšení počtu žen v řídících a dozorčích orgánech, nemusí společnosti uplatňovat nové 
postupy pro přijímání pracovníků a výběrová řízení, budou tak ale muset učinit od roku 
2018/2020, pokud nedosáhnou cíle 40% podílu žen. Návrh směrnice rovněž stanoví pro 
kotované společnosti zvláštní požadavky na sledování a podávání zpráv, jejichž cílem je 
dosáhnout konkrétního pokroku v zajištění vyššího podílu žen mezi členy 
představenstva/výkonnými členy správní rady.

10. Podle návrhu směrnice musí členské státy zavést sankce, jež mohou zahrnovat správní 
pokuty, nebo ustanovení, že příslušný soudní orgán zruší jmenování nebo volbu kandidáta na 
člena dozorčí rady/nevýkonného člena správní rady, pokud nebyly splněny procedurální 
náležitosti náboru a výběru pracovníků stanovené ve vnitrostátních prováděcích opatřeních. 
Není zřejmé, zda by se sankce měly vztahovat na kotované společnosti, které používají 
procedurální náležitosti, ale do roku 2018/2020 nedosáhnou cíle 40% podílu žen.

Subsidiarita
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11. Komise uvádí tři důvody, proč přijmout opatření na úrovni EU. Zaprvé tvrdí, že toto 
opatření je nezbytné z toho důvodu, že členské státy „do roku 2020 nebo v dohledné 
budoucnosti nedosáhnou dostatečně významného pokroku v otázce vyváženějšího 
genderového zastoupení v řídících a dozorčích orgánech společností“, 6 pokud budou jednat 
individuálně. S ohledem na současné trendy v členských státech Komise odhaduje, že EU 
jako celek by cíle 40% podílu žen v řídících a dozorčích orgánech do roku 2040 nedosáhla. 
Upozorňuje na to, že přístupy jednotlivých členských států k této problematice jsou čím dál 
odlišnější, a uvádí:

„Členské státy mají sice zákonnou možnost postupovat proti nedostatečnému zastoupení žen 
na ekonomických rozhodovacích pozicích, celá řada z nich však neprojevuje žádnou ochotu 
v tomto směru, nebo v případě vlastní iniciativy naráží na odpor podnikatelské sféry.“7

12. Druhým důvodem pro přijetí opatření na úrovni EU jsou právě odlišné přístupy 
jednotlivých členských států. Komise předpokládá, že odlišné regulační přístupy mohou mít 
negativní dopad na vnitřní trh a způsobit „praktické komplikace“. Jako příklad uvádí případné 
potíže kotovaných společností při zakládání dceřiné společnosti v jiném členském státě, při 
fúzích nebo akvizicích nebo v případě, že se ucházejí o veřejnou zakázku.8 Nedostatečně 
transparentní výběrová řízení a kvalifikační kritéria pro pozice v řídících a dozorčích 
orgánech mohou případné kandidáty odradit od uplatnění svého práva na volný pohyb na 
vnitřním trhu a mohou rovněž ovlivňovat rozhodnutí přijímaná investory.9 Společné 
minimální normy navíc pomohou zajistit „rovné konkurenční podmínky“.10 Komise dodává:

„Je možné, že členské státy skutečně váhají s regulací této oblasti z vlastní iniciativy, neboť 
by jí mohly znevýhodnit vlastní společnosti vůči společnostem z jiných členských států, a tak 
tyto společnosti ohrozit. Toto vnímání je podporováno tlakem ze strany podnikatelské sféry, 
představuje významnou překážku bránící členským státům v tom, aby přijaly odpovídající 
opatření. V této oblasti je zapotřebí zahájit iniciativu na úrovni EU, aby se v celé Unii zajistila 
srovnatelná úroveň podpory rovnosti žen a mužů, jak to vyžadují Smlouvy EU.“11

13. Třetím důvodem pro přijetí opatření na úrovni EU je rovnost žen a mužů v širších 
sociálních a hospodářských souvislostech strategie Evropa 2020. Podle Komise má pro 
odstranění překážek, které ženám brání v účasti na trhu práce, a pro dosažení 75% míry 
zaměstnanosti u žen a mužů ve věku od 20 do 64 let do roku 2020 rozhodující význam jasné 
odhodlání k rovnosti žen a mužů. Komise také očekává, že posílení účasti žen při přijímání 
ekonomických rozhodnutí na nejvyšší úrovni bude mít přínosné vedlejší účinky na širší 
hospodářství, zvýšení konkurenceschopnosti evropských společností a podporu 
hospodářského růstu.12 Jak uvádí:

„Jestliže se dovednosti vysoce kvalifikovaných žen využívají nedostatečně, znamená to ztrátu 
potenciálu pro hospodářský růst. Pokud chce EU obstát při řešení demografických výzev 
v konkurenci v globalizované ekonomice a mít komparativní výhodu vůči třetím zemím, je 
pro ni klíčové, aby plně mobilizovala všechny dostupné lidské zdroje.“13

                                               
6 Viz s. 25 posouzení dopadů vypracovaného Komisí (ADD 1).
7 Viz s. 26 posouzení dopadů vypracovaného Komisí (ADD 1).
8 Viz bod odůvodnění 12, s. 18 návrhu směrnice.
9 Viz bod odůvodnění 13, s. 18 návrhu směrnice a s. 27-28 posouzení dopadů vypracovaného Komisí (ADD 1).
10 Viz bod odůvodnění 14, s. 18 návrhu směrnice.
11 Viz s. 26 posouzení dopadů vypracovaného Komisí (ADD 1).
12 Viz bod odůvodnění 15, s. 19 návrhu směrnice.
13 Viz důvodová zpráva Komise, s. 3.
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14. Komise na základě své analýzy dospěla k závěru, že vyššího podílu žen v řídících a 
dozorčích orgánech kotovaných společností

lze „spíše dosáhnout prostřednictvím koordinovaného opatření na úrovni Unie než 
prostřednictvím vnitrostátních iniciativ, které mají různý dosah, ambice a účinnost.“14

Aspekty nařízení, které nejsou v souladu se zásadou subsidiarity

15. Dolní sněmovna Spojeného království se domnívá, že návrh 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 není v 
souladu s procedurálními povinnostmi, které Komisi ukládá protokol (č. 2), ani se samotnou 
zásadou subsidiarity, a to v následujících ohledech.

i) Nesplnění základních procedurálních náležitostí

16. Podle článku 5 protokolu (č. 2) by „každý návrh legislativního aktu měl obsahovat 
zevrubnou informaci umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality“. 
Požadavek, aby zevrubná informace byla uvedena v návrhu legislativního aktu, znamená, že 
by měla být obsažena v důvodové zprávě Komise, která je součástí návrhu legislativního aktu 
a která – a to je důležité – se překládá do všech úředních jazyků EU. Skutečnost, že je tato 
informace přeložena do všech úředních jazyků EU, umožňuje, aby byla posouzena z hlediska 
souladu se zásadou subsidiarity (a proporcionality) ve všech členských státech EU v souladu 
s článkem 5 protokolu (č. 2). V tomto případě však posouzení dopadů, které provedla Komise, 
není součástí návrhu legislativního aktu ani není přeloženo do všech úředních jazyků EU, což 
je v rozporu s uvedeným požadavkem.

17. Ve Smlouvě o Evropské unii15 je uveden předpoklad, že rozhodnutí by měla být přijímána 
co nejblíže občanům. Odklon od tohoto předpokladu by neměl být považován za 
samozřejmost, ale měl by být dostatečně podrobně a jasně odůvodněn, aby občané EU a jejich 
volení zástupci mohli pochopit kvalitativní a kvantitativní důvody, které vedou k závěru, že 
„cílů Unie lze lépe dosáhnout na její úrovni“, jak vyžaduje článek 5 protokolu (č. 2). 
Povinnost spojenou se splněním těchto požadavků má orgán EU, který předkládá návrh 
právního předpisu.

18. Důvody pro přijetí opatření na úrovni EU jsou poměrně podrobně uvedeny v 
důvodové zprávě Komise a bodech odůvodnění návrhu směrnice. Z důvodů uvedených níže 
se však nedomníváme, že Komise předložila uspokojivé kvalitativní a kvantitativní 
odůvodnění nutnosti přijmout opatření na úrovni EU, neboť celá řada členských států již 
přijala opatření k zajištění většího zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech. Toto 
opomenutí, jež Dolní sněmovna konstatuje, znamená, že Komise nesplnila základní 
procedurální náležitosti stanovené v článku 5 protokolu (č. 2).

ii) Nedodržení zásady subsidiarity

                                               
14 Viz s. 28 posouzení dopadů vypracovaného Komisí (ADD 1).
15 Článek 5.
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19. Podle první části ověření dodržení zásady subsidiarity může EU jednat „pouze tehdy a do 
té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy“.16

20. Komise upozornila na odlišné přístupy jednotlivých členských států. Některé státy 
zavádějí závazné kvóty, jiné stanovují nezávazné cíle, další navrhují dobrovolné iniciativy, na 
nichž se podílejí podniky, a některé státy nepřijímají vůbec žádná opatření. Komise se proto 
domnívá, že pokrok v otázce vyváženějšího zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech 
bude příliš pomalý. Dolní sněmovna Spojeného království však konstatuje, že celá řada 
vnitrostátních opatření byla zavedena minulý rok či během posledních dvou let, a domnívá se, 
že je příliš brzy, aby mohla být označena za neúčinná. Domníváme se, že je zapotřebí dalšího 
období úvah a hodnocení, aby bylo možné posoudit, která opatření jsou účinná (a která nejsou 
účinná) a jak velkého pokroku bylo skutečně dosaženo, a teprve poté lze s konečnou platností 
konstatovat, že členské státy nejsou ochotny přijímat opatření nebo že jejich opatření budou 
neúčinná.

21. Podle Komise může být důvodem, proč se některé členské státy zdráhají nebo nejsou 
ochotny přijímat opatření, odpor ze strany podnikatelské sféry, a opatření na úrovni EU 
Komise odůvodňuje tím, že zajistí „rovné konkurenční podmínky“. Analýza, z níž vychází 
návrh Komise, však z velké části spočívá na síle obchodních argumentů pro zavedení 
rozmanitějších řídících a dozorčích orgánů jakožto způsobu, jak zlepšit správu a řízení 
společností i jejich výkonnost. Členské státy by tak měly spíše více než méně důvodů 
individuálně přijímat opatření, jimiž by podporovaly lepší genderovou vyváženost v řídících a 
dozorčích orgánech společností, aby zajistily konkurenční výhody.

22. Podle druhé části ověření dodržení zásady subsidiarity je třeba dokázat, že genderové 
vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností lze z důvodu jeho rozsahu či účinků 
lépe dosáhnout na úrovni EU. Komise považuje opatření na úrovni EU za opodstatněné, 
protože odlišné regulační přístupy mohou způsobit „praktické komplikace“, které mohou mít 
negativní dopad na vnitřní trh. Jako jeden z příkladů uvádí možnost, že společnost, v níž je na 
pozicích v řídích a dozorčích orgánech příliš málo žen, může být vyloučena z účasti na 
veřejných zakázkách nebo pro ni může být obtížné založit v jiném členském státě dceřinou 
společnost. Nedostatečně transparentní postupy pro přijímání pracovníků a výběrová řízení na 
tyto pozice mohou také omezovat svobodu pohybu na vnitřním trhu a ovlivňovat důvody 
rozhodnutí přijímaných investory. Souhlasíme, že je to vše teoreticky možné, domníváme se 
však, že Komise musí k problémům, k nimž na vnitřním trhu skutečně dochází, nejprve 
poskytnout mnohem přesvědčivější důkazy a teprve poté může tvrdit, že opatření na úrovni 
EU, které by sblížilo odlišné přístupy jednotlivých členských států, je opodstatněné.

23. Komise také uvádí, že silnější zastoupení žen v ekonomických rozhodovacích pozicích na 
vysoké úrovni a lepší povědomí o těchto ženách může mít skutečně pozitivní vedlejší účinek 
na účast žen na trhu práce a přispět k dosažení prioritního cíle strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti. Nikde není jasně řečeno, že Evropská rada předpokládala, že pro splnění 
tohoto prioritního cíle bude potřebný nebo žádoucí právní předpis této povahy. Jak jsme 
uvedli výše, domníváme se, že v této chvíli nelze konstatovat, že opatření na úrovni EU tak, 
jak jej Komise navrhuje, je nutně jediným nebo nejlepším způsobem, jak dosáhnout tohoto 
prioritního cíle.

                                               
16 Viz čl. 5 odst. 3 SEU.
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Závěr

24. Z těchto důvodů se Dolní sněmovna domnívá, že tento návrh není v souladu se zásadou 
subsidiarity.
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Výbor pro kontrolu evropské legislativy, 23. zpráva, zasedání 
v období 2012–2013

Genderová vyváženost v řídících a dozorčích orgánech společností

Souvislosti

1.1 V Římské smlouvě z roku 1957 o založení Evropského hospodářského společenství je 
zakotvena zásada, že muži a ženy by měli za stejnou práci obdržet stejnou odměnu, a rovnost 
žen a mužů je od té doby jednou ze základních hodnot EU1. Podle Smluv EU má Evropská 
unie obecnou povinnost usilovat o odstranění nerovností a podporovat rovné zacházení pro 
muže a ženy ve všech oblastech, v nichž je způsobilá jednat.2 Čl. 157 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) stanoví konkrétní pravomoc přijímat opatření 

„k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách 
práce a zaměstnanosti, včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci“.

Dokument a) – sdělení 

1.2 Komise v svém sdělení popisuje, jakým způsobem právní předpisy EU, judikatura 
Soudního dvora, finanční prostředky a akční programy EU přispěly k prosazování genderové 
vyváženosti. V březnu 2010 přijala tehdy nově jmenovaná Komise Chartu žen, v níž se 
zavázala, že bude ve všech politikách, které budou zavedeny v průběhu jejího funkčního 
období, prosazovat hlediska rovnosti pohlaví a předkládat konkrétní opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů. Komise ve své strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015 upozorňuje, 
že se musí zvýšit podíl žen na vedoucích pozicích. V březnu 2011 Rada přijala Evropský pakt 
pro rovnost žen a mužů 2011–2020, v němž vyzývá k opatřením „na úrovni členských států, 
popřípadě na úrovni Unie“ s cílem prosazovat posílení postavení žen v politickém a 
ekonomickém životě a podporovat rovné zastoupení žen a mužů při rozhodování na všech 
úrovních a ve všech oblastech v zájmu plného využití všech talentů. Tento pakt přispívá 
k odstranění překážek, které ženám brání v účasti na trhu práce, a je tak jedním z celé řady 
nástrojů určených k dosažení prioritního cíle strategie Evropa 2020, jímž je zvýšit do roku 
2020 míru zaměstnanosti žen na 75 %.

1.3 Ve sdělení se uvádí, že navzdory těmto iniciativám a dřívějším pokusům vyvolat změnu 
prostřednictvím nezávazných doporučení Rady stále existuje genderová nevyváženost 
ve vedoucích pozicích:

„V současnosti ovládá řídící a dozorčí orgány v celé EU jedno pohlaví: 86,3 % členů řídících 
a dozorčích orgánů tvoří muži, zatímco ženy představují pouze 13,7 % (15 % mezi členy 
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady); 96,8 % předsedů jsou muži a jen 3,2 % 
ženy.“3

1.4 Zdůrazňuje malou odezvu na iniciativu Komise „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích 
pozicích“, která byla zahájena v březnu 2011 a v níž Komise vyzvala veřejně kotované 
                                               
1 Viz článek 2 Smlouvy o Evropské unii.
2 Viz článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie.
3 Viz strana 5 sdělení.
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společnosti, aby se dobrovolně zavázaly ke zvýšení přítomnosti žen ve svých řídících a 
dozorčích orgánech na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 20204, jakož i na naléhání 
Evropského parlamentu na zavedení kvót a přijetí závazných právních předpisů, nebudou-li 
dobrovolná opatření účinná. Komise očekává, že bude-li se postupovat současným tempem, 
bude vyváženého genderového zastoupení v řídících a dozorčích orgánech společností 
dosaženo až za více než 40 let. Podle Komise je proto zapotřebí legislativní iniciativy, která 
by nejen zajistila lepší genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech veřejně 
kotovaných společností, ale jež by docílila i „strukturálních a nezvratných“ změn.5 Mezi další 
činnosti na podporu právního předpisu EU bude patřit:

 vypracování dobrovolného kodexu chování pro zprostředkovatelské agentury, které 
vyhledávají kandidáty na vedoucí pozice, zabývajícího se otázkou genderové diverzity 
a osvědčenými postupy;

 politické pokyny týkající se opatření ke sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života;

 důsledné sledování pokroku vedoucího k dosažení prioritního cíle strategie Evropa 
2020, tj. účasti žen na trhu práce;

 zvyšování povědomí o obchodních a ekonomických argumentech ve prospěch rovnosti 
žen a mužů a šíření osvědčených postupů;

 shromažďování srovnatelných údajů, jež umožní sledovat pokrok vedoucí k dosažení 
vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích pozicích; a 

 podpora při zajišťování cenově dostupných a velmi kvalitních zařízení péče o děti.6

Dokument b) – návrh směrnice 

1.5 Účelem návrhu směrnice je zlepšit genderovou vyváženost v řídících a dozorčích 
orgánech společností. Ačkoli je terminologie z genderového hlediska neutrální a v celém textu 
se používá pojem nedostatečně zastoupené pohlaví, z bodů odůvodnění jednoznačně vyplývá, 
že cílem směrnice je zvýšit podíl žen v řídících a dozorčích orgánech, přičemž cílem je:

 dosáhnout účinné rovnosti žen a mužů a zmenšit rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen i 
rozdíly v jejich odměňování;

 zajistit účinné využívání lidského kapitálu (60 % absolventů vysokých škol jsou ženy) 
a zlepšit návratnost veřejných investic do vzdělání; a 

 zlepšit správu a řízení společností, což bude mít přínosné vedlejší účinky na finanční 
výkonnost a ziskovost, jakož i hospodářský růst.

Oblast působnosti návrhu směrnice

1.6 Návrh směrnice by se vztahoval pouze na veřejně kotované společnosti (ve Spojeném 
království na společnosti kotované na Londýnské burze cenných papírů), obsahuje však 
výjimku pro malé a střední podniky.7 Kotované společnosti jsou totiž „obzvláště ekonomicky 
důležité, známé a ovlivňují trh jako celek“ a určují standardy pro širší hospodářství. Podle 
Komise veřejná povaha kotovaných společností opravňuje k tomu, aby byly „ve veřejném 

                                               
4 Tento závazek přijalo pouze 24 společností (viz s. 6 ADD 1)-
5 Viz strana 7 sdělení.
6 Viz strany 17–18 sdělení.
7 Tato výjimka platí pro malé a střední podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob nebo jejichž roční obrat celkem nepřesahuje 
50 milionů EUR resp. 43 milionů EUR.
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zájmu“ více regulovány.8

Procedurální náležitosti týkající se obsazování pozic členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady

1.7 Návrh směrnice by zavedl nové procedurální náležitosti týkající kvalifikačních kritérií a 
výběrového řízení pro obsazování pozic členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady, 
které by se vztahovaly na všechny organizační systémy řídících a dozorčích orgánů9 a jejichž 
cílem je zajistit, že v případě genderové nevyváženosti v řídícím nebo dozorčím orgánu 
společnosti budou usilovat o zvýšení podílu osob nedostatečně zastoupeného pohlaví na 
pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady na 40 % do ledna 2020 (nebo 
2018 v případě kotovaných společností, které jsou veřejnými podniky). Komise rozlišuje mezi 
členy představenstva/výkonnými členy správní rady a členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady z důvodu proporcionality. Argumentuje tím, že pravděpodobně existuje větší 
množství vhodně kvalifikovaných osob, které jsou způsobilé vykonávat dozorčí funkce členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady, a proto bude pro společnosti jednodušší 
vytvořit rozmanitější orgány tím, že své úsilí zaměří na obsazování pozic členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady. Tytéž povinnosti pro obsazování pozic členů 
představenstva/výkonných členů správní rady by naopak představovaly nepřiměřené 
zasahování do každodenního řízení společnosti.10

1.8 Nové procedurální náležitosti by se vztahovaly pouze na kotované společnosti, v nichž je 
podíl jednoho pohlaví na pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady nižší 
než 40 %. V takovém případě je podle čl. 4 odst. 1 návrhu směrnice nutné, aby společnosti 
jmenovaly kandidáty na základě
„komparativní analýzy kvalifikace každého z nich a použily při tom předem určená, jasná, 
neutrálně formulovaná a jednoznačná kritéria“.

1.9 Čl. 4 odst. 3 doplňuje tato kvalifikační kritéria o nové preferenční pravidlo. Členské státy 
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“.

1.10 Neúspěšný kandidát má právo požádat o zveřejnění kvalifikačních kritérií, na nichž byl 
výběr založen, objektivního srovnávacího posouzení těchto kritérií a (případně) i důvodů, 
které rozhodly ve prospěch kandidáta opačného pohlaví. Pokud na základě těchto informací 
existuje dostatek věcných důkazů a lze se domnívat, že neúspěšný kandidát byl pro danou 
pozici stejně kvalifikovaný jako jmenovaný kandidát, je společnost povinna prokázat, že 
správně uplatnila preferenční pravidlo.

1.11 Komise zdůrazňuje, že preferenční pravidlo stanovené v čl. 4 odst. 3 je slučitelné 

                                               
8 Viz bod odůvodnění 17, s. 19 návrhu směrnice.
9 Jednotný systém spojuje řídící funkce členů řídícího orgánu a funkce dohledu členů dozorčího orgánu v rámci jediné struktury 
orgánů; v dualistickém systému je dozorčí rada oddělena od řídícího orgánu.
10  Viz bod odůvodnění 20, s. 19 návrhu směrnice.
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s judikaturou Soudního dvora v oblasti pozitivní diskriminace, podle níž musí být splněny 
tyto kumulativní podmínky:

 některé pohlaví (v tomto případě ženy) je v příslušném odvětví jednoznačně 
nedostatečně zastoupeno;

 kandidátka je z hlediska vhodnosti, způsobilosti a odborných výsledků stejně 
kvalifikovaná;

 upřednostnění kandidátky není automatické a bezpodmínečné, ale lze od něj upustit, 
pokud ve prospěch kandidáta rozhodnou příslušné důvody; a 

 všichni kandidáti jsou posuzováni na základě objektivních kritérií.

Otázka 40% podílu žen

1.12 Komise cituje akademické studie, z nichž vyplývá, že je nezbytné dosáhnout kritického 
množství alespoň 30% podílu žen, aby se překonalo vnímání „symboličnosti“ a v kultuře 
vedení společností se zavedly zásadní a udržitelné změny. Uvádí však, že toto opatření může 
být příliš přísné, bude-li se uplatňovat bez ohledu na velikost orgánu (což je v průměru 6,89 
členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady kotovaných společností, neuvažujeme-li 
malé a střední podniky) a absolutní počet žen, které jsou v něm zastoupeny. Cíl 40 % by měl 
přispět k dosažení kritického množství, ať již jde o procentní podíl nebo absolutní počet žen v 
řídícím a dozorčím orgánu společnosti. Komise však konstatuje:
„Vhodná cílová úroveň, na jejímž základě se dosáhne stanovených cílů a alespoň kritického 
množství 30 %, je vzhledem k [...] dopadům různého rozsahu předmětem politického 
hodnocení.“11

1.13 Z posouzení dopadů, které provedla Komise, vyplývá, že pokud členské státy přijaly 
právní předpisy, jimiž stanoví vnitrostátní kvóty, dosahuje maximální kvóta 40 %. 12

1.14 Čl. 4 odst. 7 návrhu směrnice poskytuje členským státům určitou volnost, neboť mohou 
stanovit, že cíl 40% podílu žen byl splněn, pokud kotované společnosti mohou prokázat, že 
osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví zastávají alespoň třetinu všech pozic (ať již jsou 
členy představenstva/výkonnými členy správní rady či členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady).

Výjimky z uplatňování procedurálních náležitostí týkajících se obsazování pozic členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady

1.15 Text obsahuje dvě důležité výjimky. Zaprvé, podle čl. 4 odst. 6 mohou členské státy 
stanovit, že se procedurální náležitosti nevztahují na kotované společnosti, v nichž osoby 
některého pohlaví tvoří méně než 10 % pracovníků (z toho důvodu, že mezi osobami 
nedostatečně zastoupeného pohlaví je pravděpodobně méně vhodně kvalifikovaných 
kandidátů). Zadruhé, podle čl. 8 odst. 3 mohou členské státy odložit použití procedurálních 
náležitostí týkajících se obsazování pozic (včetně preferenčního pravidla), pokud mohou 
prokázat, že na vnitrostátní úrovni již zavedly opatření pro zajištění vyváženějšího zastoupení 
žen a mužů mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady a že díky těmto 
opatřením lze dosáhnout cíle 40% zastoupení do roku 2020 (resp. 2018 v případě kotovaných 

                                               
11 Viz s. 9, 16, 37 a 38 ADD 1.
12 Viz s. 49–53 ADD 2. Francie a Španělsko zavedly 40% kvótu; Belgie, Itálie a Nizozemsko stanovily 30% resp. 33% kvótu.
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veřejných podniků). Použití těchto náležitostí by bylo odloženo na přechodnou dobu, a to do 
roku 2018 v případě kotovaných veřejných podniků a do roku 2020 v případě jiných 
kotovaných společností, a členské státy by musely pravidelně předkládat zprávy (první zprávu 
v roce 2017), v nichž prokážou, že vnitrostátní opatření mají „konkrétní výsledky“.13

Opatření ke zlepšení genderové vyváženosti mezi členy představenstva/výkonnými členy 
správní rady

1.16 Podle návrhu směrnice musí členské státy zajistit, aby kotované společnosti přijaly 
individuální závazky, jejichž cílem je „vyvážené zastoupení obou pohlaví mezi členy 
představenstva/výkonnými členy správní rady“, jehož musí být dosaženo do roku 2020 (nebo 
do roku 2018 v případě kotovaných veřejných podniků).14 Kotované společnosti musí pokrok 
dosažený v plnění těchto závazků i v plnění cíle 40% podílu žen mezi členy dozorčí 
rady/nevýkonnými členy správní rady uvést ve svých výročních zprávách, které předkládají 
příslušným vnitrostátním orgánům, a musí tyto informace zveřejnit na svých internetových 
stránkách. Ačkoli návrh směrnice nestanoví povahu ani obsah závazků, z jeho bodů 
odůvodnění vyplývá, že závazky musí být stanoveny na takové úrovni, jež společnostem 
umožní dosáhnout „konkrétního pokroku“.15 Je-li pokrok nedostatečný, musí společnosti 
objasnit důvody nedostatečného pokroku a předložit opatření, která hodlají přijmout 
k zajištění souladu.

1.17 Návrh směrnice předpokládá, že úlohou vnitrostátních subjektů v oblasti rovného 
zacházení (ve Spojeném království Výbor pro rovnost a lidská práva) bude spočívat 
v provádění analýz, prosazování a podpoře genderové vyváženosti v řídících a dozorčích 
orgánech kotovaných společností a sledování dosaženého pokroku.

Sankce

1.18 Podle návrhu směrnice musí členské státy uplatňovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce. Mohou zahrnovat správní pokuty nebo ustanovení, že příslušný soudní orgán zruší 
jmenování nebo volbu kandidáta na člena dozorčí rady/nevýkonného člena správní rady, 
pokud nebyly splněny procedurální náležitosti náboru a výběru pracovníků stanovené ve 
vnitrostátních prováděcích opatřeních.

Jiná ustanovení

1.19 Návrh směrnice usiluje o zavedení minimální harmonizace, aby se zajistilo vyváženější 
zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech společností. Výslovně se v ní uvádí, že 
členské státy mohou zavést další ustanovení za předpokladu, že vnitrostátní opatření, která 
vyváženější zastoupení podporují v ještě větší míře, nezpůsobí neoprávněnou diskriminaci ani 
nezabrání řádnému fungování vnitřního trhu.16

                                               
13 Viz čl. 9 odst. 2 návrhu směrnice.
14 Viz čl. 5 odst. 1 návrhu směrnice.
15 Viz bod odůvodnění 33, s. 23 návrhu směrnice. 
16 Článek 7 návrhu směrnice.
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1.20 Návrh směrnice by vstoupil v platnost dva roky po formálním přijetí a členské státy by 
musely své první zprávy o pokroku týkající se účinnosti opatření přijatých k provedení 
směrnice předložit do ledna 2017. „Ustanovení o skončení platnosti“ stanoví, že platnost 
směrnice vyprší na konci roku 2028. Komise však může v rámci komplexního přezkumu 
směrnice, jenž by měl být proveden do konce roku 2021, doporučit prodloužení doby platnosti

Odůvodnění opatření na úrovni EU

1.21 Komise uvádí tři důvody, proč přijmout opatření na úrovni EU. Zaprvé tvrdí, že toto 
opatření je nezbytné z toho důvodu, že členské státy „do roku 2020 nebo v dohledné 
budoucnosti nedosáhnou dostatečně významného pokroku v otázce vyváženějšího 
genderového zastoupení v řídících a dozorčích orgánech společností“,17 pokud budou jednat 
individuálně. S ohledem na současné trendy v členských státech Komise odhaduje, že EU 
jako celek by cíle 40% podílu žen v řídících a dozorčích orgánech do roku 2040 nedosáhla. 
Upozorňuje na to, že přístupy jednotlivých členských států k této problematice jsou čím dál 
odlišnější, a uvádí:

„Členské státy mají sice zákonnou možnost postupovat proti nedostatečnému zastoupení žen 
na ekonomických rozhodovacích pozicích, celá řada z nich však neprojevuje žádnou ochotu 
nebo naráží na odpor podnikatelské sféry, když jednají z vlastní iniciativy.“18

1.22 Druhým důvodem pro přijetí opatření na úrovni EU jsou právě odlišné přístupy 
jednotlivých členských států. Komise předpokládá, že odlišné regulační přístupy mohou mít 
negativní dopad na vnitřní trh a způsobit „praktické komplikace“. Jako příklad uvádí případné 
potíže kotovaných společností při zakládání dceřiné společnosti v jiném členském státě, při 
fúzích nebo akvizicích nebo v případě, že se ucházejí o veřejnou zakázku.19 Nedostatečně 
transparentní výběrová řízení a kvalifikační kritéria pro pozice v řídících a dozorčích 
orgánech mohou případné kandidáty odradit od uplatnění svého práva na volný pohyb na 
vnitřním trhu a mohou rovněž ovlivňovat rozhodnutí přijímaná investory.20 Společné 
minimální normy navíc pomohou zajistit „rovné konkurenční podmínky“.21 Komise dodává:
„Je možné, že členské státy skutečně váhají s regulací této oblasti z vlastní iniciativy, neboť 
by jí mohly znevýhodnit vlastní společnosti vůči společnostem z jiných členských států, a tak 
tyto společnosti ohrozit. Toto vnímání je podporováno tlakem ze strany podnikatelské sféry, 
představuje významnou překážku bránící členským státům v tom, aby přijaly odpovídající 
opatření. V této oblasti je zapotřebí zahájit iniciativu na úrovni EU, aby se v celé Unii zajistila 
srovnatelná úroveň podpory rovnosti žen a mužů, jak to vyžadují Smouvy EU.“22

1.23 Třetím důvodem pro přijetí opatření na úrovni EU je rovnost žen a mužů v širších 
sociálních a hospodářských souvislostech strategie Evropa 2020. Podle Komise má pro 
odstranění překážek, které ženám brání v účasti na trhu práce, a pro dosažení 75% míry 
zaměstnanosti u žen a mužů ve věku od 20 do 64 let do roku 2020 rozhodující význam jasné 
odhodlání k rovnosti žen a mužů. Komise očekává, že posílení účasti žen při přijímání 
ekonomických rozhodnutí na nejvyšší úrovni bude mít přínosné vedlejší účinky na širší 

                                               
17 Viz s. 25 ADD 1.
18 Viz s. 26 ADD 1.
19 Viz bod odůvodnění 12, s. 18 návrhu směrnice.
20 Viz bod odůvodnění 13, s. 18 návrhu směrnice a s. 27 a 28 ADD 1.
21 Viz bod odůvodnění 14, s. 18 návrhu směrnice.
22 Viz s. 26 ADD 1.
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hospodářství, zvýšení konkurenceschopnosti evropských společností a podporu 
hospodářského růstu.23 Jak uvádí: 

„Jestliže se dovednosti vysoce kvalifikovaných žen využívají nedostatečně, znamená to ztrátu 
potenciálu pro hospodářský růst. Pokud chce EU obstát při řešení demografických výzev 
v konkurenci v globalizované ekonomice a mít komparativní výhodu vůči třetím zemím, je 
pro ni klíčové, aby plně mobilizovala všechny dostupné lidské zdroje.“24

1.24 Na základě této analýzy Komise dospěla k závěru, že cíle vyváženějšího zastoupení žen 
a mužů v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností
lze „spíše dosáhnout prostřednictvím koordinovaného opatření na úrovni Unie než 
prostřednictvím vnitrostátních iniciativ, které mají různý dosah, ambice a účinnost.“25

Proporcionalita

1.25 Komise upozorňuje na to, že nezávazná doporučení Rady ani jiné iniciativy na úrovni 
EU a členských států nezajistily genderovou vyváženost při přijímání ekonomických 
rozhodnutí, a proto navrhuje omezené harmonizační opatření, jehož cílem je dosáhnout 
měřitelného a udržitelného pokroku, nemělo by však „omezovat fungování soukromých 
společností a tržního hospodářství“.26 Zdůrazňuje zejména:

 jeho zaměření na sektor, v němž je nedostatečné zastoupení žen výrazné a obecně 
rozšířené;

 omezenou oblast působnosti návrhu směrnice (jehož cílem je stanovit pouze 
kvantitativní cíl 40% podílu žen mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 
rady kotovaných společností);

 výjimku pro malé a střední podniky;

 stanovení cíle 40% zastoupení, jenž je dostatečně ambiciózní, aby bylo dosaženo spíše 
skutečné rovnosti (než úplné parity), aniž by byla nepřiměřeně omezena možnost 
akcionářů a společností zvolit si svého kandidáta;

 možnost členských států přihlédnout k vnitrostátnímu právu obchodních společností a 
k postupům společností při výběru kandidátů do řídících a dozorčích orgánů, aby 
určily, jak dosáhnout cíle 40% zastoupení, a provádět pravidla týkající se podávání 
zpráv ze strany společností;

 reálný časový rámec pro dosažení genderové vyváženosti;

 zamezení nepružným kvótám – v případě, že neexistuje dostatek vhodně 
kvalifikovaných kandidátů, nemusí společnosti splnit cíl 40% podílu žen; a

 začlenění ustanovení o skončení platnosti, jež zdůrazňuje dočasnou povahu směrnice.27

                                               
23 Viz bod odůvodnění 15, s. 19 návrhu směrnice.
24 Důvodová zpráva Komise, str. 3.
25 Viz s. 28 ADD 1.
26 Viz s. 11 důvodové zprávy Komise, jež doplňuje návrh směrnice.
27 Viz s. 28, 29, 61 a 62 ADD 2.
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Stanovisko vlády

1.26Ministryně pro pracovněprávní vztahy a spotřebitelské záležitosti a ministryně pro otázky 
žen a rovnosti (Jo Swinsonová) konstatuje, že Komise předložila revidovaný návrh 
v návaznosti na zprávy, z nichž vyplývalo, že se kolegium komisařů neshodlo na jejím 
původním záměru navrhnout závazné kvóty týkající se podílu žen v řídících a dozorčích 
orgánech společností. Ministryně konstatuje, že během první diskuse o kvótách na zasedání 
Rady ve složení pro zaměstnanost a sociální politiku v únoru 2012 se velký počet členských 
států výslovně postavil proti zavedení závazných kvót EU. Na druhou stranu Evropský 
parlament ve svých usneseních přijatých v červenci 2011 a březnu 2012 zdůraznil, že v otázce 
vyváženého zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech společností nebylo 
dosaženo pokroku, a vyzval k přijetí závazné kvóty ve výši 30 %, jež by měla být splněna do 
roku 2015 a poté navýšena na 40 % do roku 2020.

1.27Ministryně potvrzuje závazek vlády zvýšit počet žen jmenovaných na pozice členů 
řídících a dozorčích orgánů, aby byla zajištěna větší rozmanitost a účinnost těchto orgánů.
Dodává:

„Spolupracujeme s podnikatelskou sférou, abychom odstranili překážky, které ženám brání ve 
využívání všech jejich možností, a abychom v samé podstatě podnikání vyvolali změnu 
kultury. Jsme si vědomi toho, že podnikatelská sféra musí pochopit nutnost této změny a 
přijmout ji za svou, stejně jako se nutně obává, že přísná opatření, jako například závazné cíle, 
regulace a právní předpisy, budou kontraproduktivní, budou vytvářet více, a nikoli méně 
překážek pro ženy a vedení společností bude méně účinné.“28

1.28Ačkoli ministryně vítá rozhodnutí Komise nezavádět závazné kvóty pro ženy v řídících a 
dozorčích orgánech, vyjadřuje znepokojení nad tím, že

„tato směrnice znamená v podstatě totéž, tedy kvóty“.29

1.29Dodává:

„Vláda Spojeného království se domnívá, že kvóty ani závazné cíle tento problém nevyřeší a 
mohly by být kontraproduktivní.

„Většina žen kvóty nepodporuje, protože se obávají, že jejich přítomnost bude mít čistě 
symbolický charakter nebo budou v řídících a dozorčích orgánech vykonávat pouze vedlejší 
úkoly. Chtějí, aby byly jmenovány na základě svých zásluh, aby byla uznána jejich usilovná 
práce, a chtějí vědět, že pracovní místo získaly z toho důvodu, že jsou na danou pozici 
nejlepším kandidátem, a rovněž chtějí, aby to tak vnímali i všichni ostatní. Kvóty mohou 
mařit úsilí žen a oslabit jejich přínos.“30

Stanovisko vlády k obsahu návrhu směrnice

                                               
28 Viz bod 24 důvodové zprávy ministryně.
29 Viz bod 38 důvodové zprávy ministryně.
30 Viz bod 39 a 40 důvodové zprávy ministryně.
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1.30Ministryně odhaduje, že do oblasti působnosti by spadalo přibližně 950 britských 
společností, a dodává:

„Ve Spojeném království jsme v otázce počtu žen, které jsou jmenovány na pozice členů 
dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady, od 1. března 2012 velmi pokročili. Podíl žen v 
nově obsazených pozicích členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady společností
zahrnutých do indexu FTSE 100 činí 49 %, ve společnostech zahrnutých do indexu FTSE 250 
pak 44 %. V současnosti usilujeme o to, aby k tomuto trendu docházelo i u pozic členů 
představenstva/výkonných členů správní rady, aby byl podíl žen v těchto pozicích 
udržitelný.“31

1.31Vítá, že návrh směrnice obsahuje výjimku pro malé a střední podniky, konstatuje však, 
že vláda Spojeného království dosud neposoudila, na kolik kotovaných společností ve 
Spojeném království by se tato výjimka vztahovala.

1.32Ministryně to odůvodňuje tím, že právní předpisy Spojeného království nerozlišují pozice 
členů představenstva/výkonných členů správní rady od pozic členů dozorčí rady/nevýkonných 
členů správní rady. Pokud by se toto odlišení mělo poprvé zavést, mělo by to „závažné 
legislativní důsledky“, v neposlední řadě i pokud jde o úlohu akcionářů při určování vedení 
„jejich“ společnosti. Konstatuje, že návrh směrnice obsahuje ustanovení, podle nějž by 
členské státy příslušná náborová a výběrová řízení uplatňovaly u všech pozic v řídících a 
dozorčích orgánech. V takovém případě by Spojené království mohlo využít čl. 4 odst. 7 
návrhu směrnice, jenž považuje cíl 40% podílu žen za splněný, pokud ženy zastávají třetinu 
všech pozic v řídících a dozorčích orgánech. Ministryně se však domnívá, že nelze s určitostí 
přesně určit, jakým způsobem článek 4 jako celek ovlivní právo obchodních společností ve 
Spojeném království.

„Ačkoli víme, že účelem návrhu směrnice není zavést kvóty jako takové, z jeho znění 
jednoznačně nevyplývá, že společnostem, které nesplní cíl 40% podílu žen, přestože uplatňují 
příslušné postupy, nelze uložit sankce.“32

1.33Ministryně předpokládá, že cíl 40% podílu žen ve všech pozicích členů dozorčí 
rady/nevýkonných členů správní rady, jenž je stanoven v čl. 4 odst. 1 návrhu směrnice, by 
vládě i podnikatelské sféře způsobil „skutečné problémy“. Dodává:

„Podle platných právních předpisů Spojeného království v oblasti rovnosti žen a mužů 
společnosti mohou, ale nemusí, jmenovat stejně kvalifikovaného kandidáta nedostatečně 
zastoupeného pohlaví, k jejich rozhodnutí však nesmí dojít z důvodu určité politiky (paragraf 
159 zákona o rovnosti z roku 2010 týkající se pozitivní diskriminace při přijímání a 
povyšování pracovníků). Návrh směrnice zachází mnohem dál, neboť stanoví, že společnosti 
„musí“ provádět tuto pozitivní diskriminaci, a proto se velmi odchyluje od právního předpisu 
Spojeného království, jenž byl formulován tak, aby byl v souladu s judikaturou Evropského 
soudního dvora v oblasti pozitivní diskriminace, a jenž výslovně stanoví, co je přípustné, aniž 
by to vedlo k nezákonné diskriminaci. Rovněž se obáváme, jakým způsobem budou podle 
tohoto modelu zohledňována stanoviska akcionářů.“33

                                               
31 Viz bod 26 důvodové zprávy ministryně.
32 Viz důvodová zpráva ministryně ze dne 4. prosince 2012 týkající se důsledků pro právo Spojeného království.
33 Viz bod 29 důvodové zprávy ministryně.
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1.34Ministryně uvádí, že požadavek článku 5, podle nějž musí členské státy zajistit, aby 
kotované společnosti stanovily cíle pro dosažení vyváženějšího zastoupení obou pohlaví mezi 
členy představenstva/výkonnými členy správní rady, neodpovídá dobrovolnému přístupu, jejž 
prosazuje Spojené království. Vyplývá to z přezkumu týkajícího se překážek, jež ženám brání 
v obsazení podnikových pozic na vysoké úrovni, který provedl lord Davies of Abersoch 
v roce 2011. I když některé společnosti již zveřejňují informace o genderové diverzitě, 
ministryně předpokládá, že by bylo zapotřebí podrobnějších prováděcích předpisů. Článek 6 o 
sankcích by si rovněž vyžádal přijetí právních předpisů. Ministryně upozorňuje na 
nejednoznačnost oblasti působnosti tohoto ustanovení, neboť není jasné, zda se sankce mají 
vztahovat na nedodržení procedurálních požadavků na přijímání a výběr kandidátů na pozice 
v řídících a dozorčích radách, nebo na nesplnění cíle 40% podílu žen v těchto pozicích (i když 
se nábor pracovníků řídí náležitými postupy).

1.35Ministryně konstatuje, že podle čl. 8 odst. 3 mají členské státy možnost odložit použití 
náležitostí návrhu směrnice, které se týkají postupů přijímání pracovníků a výběrových řízení, 
pokud již zavedly stejně účinná vnitrostátní opatření. Dodává:

„Může dojít k tomu, že požadavek Komise budou schopny splnit pouze členské státy, jejichž 
opatření jsou písemně zakotvena v právních předpisech, protože musí prokázat, že „díky 
těmto opatřením mohou osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví zastávat alespoň 40 % 
pozic členů dozorčí rady/nevýkonných členů správní rady“, a to do roku 2020/2018 (čl. 8 
odst. 3), a protože tyto členské státy musí ve svých zprávách podávaných Komisi podle 
článku 9 prokázat „konkrétní výsledky, jichž bylo dosaženo díky vnitrostátním opatřením“. 
Komise poté přezkoumá, zda cíle 40% podílu žen bude dosaženo. Podle společnosti Cranfield 
School of Management je Spojené království v současnosti na cestě dosáhnout do roku 2015 
26,7% podílu žen v řídících a dozorčích orgánech společností zahrnutých do indexu FTSE 
100 a do roku 2020 pak 36,9 %. Tímto způsobem by tedy Spojené království nesplnilo cíle 
Komise a mohlo by se stát, že by muselo vyvinout další úsilí, aby jednoznačně prokázalo, že 
splní cíle 40% podílu žen. Index FTSE 100 představuje 100 nejlepších společností ve 
Spojeném království. Očekáváme, že směrnice Komise by se vztahovala na přibližně 950 
společností, přičemž ve většině z nich mají ženy v řídících a dozorčích orgánech 
pravděpodobně velmi slabé zastoupení.34

1.36Ministryně navíc předpokládá, že i kdyby Spojené království mohlo počítat s účinností 
svých vnitrostátních opatření k zajištění většího zastoupení žen v řídících a dozorčích 
orgánech společností, vláda by i přesto musela předložit právní předpisy pro provedení této 
směrnice, neboť by okamžitého účinku nabyla v lednu 2020 (2018 v případě veřejných 
podniků), pokud jde o společnosti, které do té doby nesplní cíl 40% podílu žen.

Stanovisko vlády k důvodům pro přijetí opatření na úrovni EU

1.37Ministryně uznává právo EU jednat v záležitostech, které souvisejí s rovností žen a 
mužů v oblasti zaměstnání, nesouhlasí však s důvody, které podle Komise opodstatňují přijetí 
opatření spíše na úrovni EU než na úrovni členských států. Upozorňuje na závazek uvedený 
v dohodě o koaliční vládě, jenž se týká podpory rovnosti žen a mužů v řídících a dozorčích 

                                               
34 Viz bod 35 důvodové zprávy ministryně.
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orgánech kotovaných společností, jakož i na doporučení předložená lordem Daviesem of 
Abersoch, totiž provádět „strategii, na níž se podílejí podniky a jež povede k nezbytným 
změnám“. Uvádí následující příklady, které dokládají, že řešení na vnitrostátní úrovni jsou 
účinná:

„Podíl žen v řídících a dozorčích orgánech společností zahrnutých do indexu FTSE 100 činí 
v současnosti 17,3 % a ve společnostech zahrnutých do indexu FTSE 250 pak 12 % (k 15. 
listopadu 2012), přičemž před předložením zprávy lorda Daviese ženy zastávaly 12,5 %, resp. 
7,8 % pozic v těchto orgánech.“

„Důležité je, že podíl žen ve všech nově obsazených pozicích v (řídících a dozorčích) 
orgánech společností zahrnutých do indexu FTSE 100 činí od 1. března 2012 38 %, v případě 
společností zahrnutých do indexu FTSE 250 pak 36 %.“

„V rámci společností zahrnutých do indexu FTSE 100 poklesl počet orgánů, v nichž není ani 
jedna žena, z 21 v roce 2010 na 8 a ve společnostech zahrnutých do indexu FTSE 250 
představují orgány, v nichž není ani jedna žena, poprvé menšinu 94 orgánů (pokles z 52,4 % 
na 37,6 %).“

„Z výzkumu společnosti Cranfield School of Management vyplývá, že budeme-li pokračovat 
v nynějším úsilí a současným tempem změn, dosáhneme do roku 2015 26,7% podílu žen v 
řídících a dozorčích orgánech společností zahrnutých do indexu FTSE 100 a do roku 2020 jej 
zvýšíme na 36,9 %.“35

1.38 Ministryně se domnívá, že řešení na vnitrostátní úrovni jsou účinnější, neboť

„členské státy mají možnost spolupracovat se společnostmi v jejich vlastních konkrétních 
kulturních souvislostech, aby v samé podstatě podnikání vyvolaly změnu kultury a zajistily 
tak, že talentované ženy budou uznávány ve větší míře, a protože zajistí, aby řešení byla 
udržitelná a dlouhodobá“.36

„Domníváme se, že má-li být pokrok udržitelný a dlouhodobý, musíme zajistit, aby došlo ke 
skutečné změně kultury v samé podstatě podnikání. Společnosti musí pochopit a přijmout za 
své, že rozmanité řídící a dozorčí orgány jsou lepšími orgány. Dobrovolná opatření, jež 
podniky mohou skutečně vzít za svá, jako např. přístup Spojeného království, na němž se 
podílejí podniky, může tuto změnu kultury vyvolat způsobem, jakým jí násilná opatření nikdy 
dosáhnout nemohou. Může vytvořit takové podnikatelské prostředí, v němž ženy získávají 
pracovní místa na základě zásluh a bez nádechu symboličnosti.“

„Závazné kvóty či cíle rovněž předpokládají, že všechny podniky mají stejnou startovní čáru.
V oblasti podnikání neexistuje žádné „univerzální řešení“ a společnosti musí mít určitou 
volnost, aby postupovaly ve svém nejlepším zájmu. Podniky a podnikatelské struktury musí 
být nadále flexibilní, aby mohly reagovat na měnící se okolnosti a odlišné potřeby příslušného 
odvětví, rozsahu a druhu podnikání.“
                                               
35 Viz bod 20 důvodové zprávy ministryně.
36 Viz bod 21 důvodové zprávy ministryně.
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„Členské státy jsou navíc velmi odlišné, mají různou kulturu, charakteristiky, systém správy a 
řízení společností, skladbu pracovní síly, standardy v oblasti vzdělávání a jejich výchozí 
situace není stejná. Existují v nich také odlišné podnikové struktury a struktury řídících a 
dozorčích orgánů, a proto může být obtížné stanovit smysluplné celoevropské cíle.“
„Podobně jako podniky musí mít i jednotlivé státy možnost reagovat na měnící se prostředí a 
odlišné potřeby příslušného odvětví, rozsahu a druhu podnikání, a je zcela zásadní, aby 
k tomu měly určitou volnost. Členské státy musí být nadále schopny spolupracovat s 
podnikatelskou sférou, aby nalezly řešení, jež zohledňují jejich vlastní hospodářské podmínky 
a podmínky trhu práce. Z podkladů vyplývá, že k tomu v členských státech EU dochází.“

„Pokud jde o společnosti ve Spojeném království, domníváme se, že dobrovolný přístup k 
zajištění většího zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech společností, na němž se 
podílejí podniky, je správný.“37

1.40Ministryně rovněž cituje závěry výboru Komise pro posuzování dopadů, jenž v srpnu 
2012 poznamenal, že celá řada členských států přijala opatření, díky nimž podle všeho 
dosáhly významného pokroku, a že podklady, které dokládají nutnost a přiměřenost 
závazného opatření na úrovni EU, jsou velmi nedostatečné.

Stanovisko vlády k finančním dopadům opatření na úrovni EU

1.41Návrh směrnice nemá žádné důsledky pro rozpočet EU, ale vláda na základě údajů 
z posouzení dopadů provedeného Komisí odhaduje, že celkové náklady kotovaných 
společností ve Spojeném království na zajištění souladu s tímto právním předpisem budou do 
roku 2020 pravděpodobně činit kolem 9 milionů liber. Další náklady budou spojeny se 
sledováním genderového složení řídících a dozorčích orgánů a přijetím donucovacích opatření 
vůči kotovaným společnostem, které cíl nesplní.

Závěr

1.42 Není pochyb o tom, že existují závažné strukturální a kulturní překážky, které i nadále 
maří úsilí o dosažení vyváženějších a rozmanitějších řídících a dozorčích orgánů společností.
Nedostatek diverzity nemá vliv pouze na ženy a rovnost žen a mužů je oblastí, v níž má EU 
zcela jasnou pravomoc jednat. Z pomalého tempa pokroku ve zvyšování genderové diverzity 
řídících a dozorčích orgánů společností a prognóz Komise lze odvodit, že by trvalo dalších 40 
nebo více let, než bychom dosáhli vyváženého zastoupení žen a mužů. Konstatujeme také, že 
nehledě na nedávné úsilí Spojeného království Komise odhaduje, že podle současných trendů 
dosáhne do roku 2020 alespoň 40% podílu žen v řídících a dozorčích orgánech pouze 17 % 
kotovaných společností ve Spojeném království, na něž se vztahuje tato směrnice.38 Nicméně 
skutečnost, že EU má pravomoc v tomto ohledu jednat a Komise má zájem tak činit, ještě 
neznamená, že opatření na úrovni EU je nezbytně oprávněné.

1.43 Sdílíme obavy vlády, že opatření navrhované Komisí se velmi podobá zavedení závazné 
kvóty týkající se podílu žen zastoupených v řídících a dozorčích orgánech společností, ačkoli 
je vyjádřeno jakožto kvantitativní cíl. Podle první části ověření dodržení zásady subsidiarity 
může EU jednat „pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být 

                                               
37 Viz body 41–45 důvodové zprávy ministryně.
38 Viz s. 45–46 ADD 2.
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dosaženo uspokojivě členskými státy“.39 Komise upozornila na odlišné přístupy jednotlivých 
členských států. Některé státy zavádějí závazné kvóty, jiné stanovují nezávazné cíle, další 
navrhují dobrovolné iniciativy, na nichž se podílejí podniky, a některé státy nepřijímají vůbec 
žádná opatření. Komise se proto domnívá, že pokrok v otázce vyváženějšího zastoupení žen 
v řídících a dozorčích orgánech bude příliš pomalý. Konstatujeme však, že celá řada 
vnitrostátních opatření byla zavedena minulý rok či během posledních dvou let, a domníváme 
se, že je příliš brzy, aby bylo možné je označit za neúčinná. Domníváme se, že je zapotřebí 
dalšího období úvah a hodnocení, aby bylo možné posoudit, která opatření jsou účinná (a 
která nejsou účinná) a jak velkého pokroku bylo skutečně dosaženo, a teprve poté lze s 
konečnou platností konstatovat, že členské státy nejsou ochotny přijímat opatření nebo že 
jejich opatření budou neúčinná.

1.44Podle Komise může být důvodem, proč se některé členské státy zdráhají nebo nejsou 
ochotny přijímat opatření, odpor ze strany podnikatelské sféry, a opatření na úrovni EU 
Komise odůvodňuje tím, že zajistí „rovné konkurenční podmínky“. Analýza, z níž vychází 
návrh Komise, však z velké části spočívá na síle obchodních argumentů pro zavedení 
rozmanitějších řídících a dozorčích orgánů jakožto způsobu, jak zlepšit správu a řízení 
společností i jejich výkonnost. Členské státy by tak měly spíše více než méně důvodů 
individuálně přijímat opatření, jimiž by podporovaly lepší genderovou vyváženost v řídících a 
dozorčích orgánech společností, aby zajistily konkurenční výhody.

1.45Komise předkládá další dva důvody, jimiž opatření opodstatňuje podle druhé části 
ověření dodržení zásady subsidiarity, podle níž je třeba dokázat, že opatření na úrovni EU by 
bylo pro zajištění lepší genderové vyváženosti účinnější. Zaprvé tvrdí, že odlišné regulační 
přístupy mohou způsobit „praktické komplikace“, které mohou mít negativní dopad na vnitřní 
trh. Jako jeden z příkladů uvádí možnost, že společnost, v níž je na pozicích v řídích a 
dozorčích orgánech příliš málo žen, může být vyloučena z účasti na veřejných zakázkách 
nebo pro ni může být obtížné založit v jiném členském státě dceřinou společnost. 
Nedostatečně transparentní postupy přijímání pracovníků a výběrová řízení na tyto pozice 
mohou také omezovat svobodu pohybu na vnitřním trhu a ovlivňovat důvody rozhodnutí 
přijímaných investory. Souhlasíme, že je to vše teoreticky možné, domníváme se však, že 
Komise musí k problémům, k nimž na vnitřním trhu skutečně dochází, nejprve poskytnout 
mnohem přesvědčivější důkazy a teprve poté může tvrdit, že opatření na úrovni EU, které by 
sblížilo odlišné přístupy jednotlivých členských států, je opodstatněné.

1.46Zadruhé souhlasíme, že silnější zastoupení žen v ekonomických rozhodovacích pozicích 
na vysoké úrovni a lepší povědomí o těchto ženách může mít skutečně pozitivní vedlejší 
účinek na účast žen na trhu práce a přispět k dosažení prioritního cíle strategie Evropa 2020 v 
oblasti zaměstnanosti. Jak jsme uvedli výše, domníváme se však, že v této chvíli nelze 
konstatovat, že opatření na úrovni EU tak, jak jej Komise navrhuje, je nutně jediným nebo 
nejlepším způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle.

1.47Vítáme úsilí Komise, která v důvodové zprávě, jež doplňuje návrh směrnice, a v bodech 
odůvodnění návrhu směrnice poměrně podrobně rozpracovala důvody pro přijetí opatření na 
úrovni EU. Body odůvodnění čítají devět stran textu, jenž je výrazně delší než provozní 
ustanovení návrhu směrnice, která obsahují 11 článků na celkem pěti stranách textu.
Domníváme se, že to dokládá nejistotu samotné Komise v otázce odůvodnění právního 
                                               
39 Viz čl. 5 odst. 3 SEU.
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předpisu i povahy navrhovaného předpisu. Jsme si vědomi toho, že se Komise pokusila 
srovnat kvantitativní i kvalitativní dopad opatření na úrovni EU s tím, k čemu by mohlo dojít, 
kdyby EU nepřijala žádné opatření. Klademe si však otázku, zda předložila dostatečné 
důkazy o nadnárodních účincích či o jakémkoli významném vlivu na fungování vnitřního 
trhu. Doporučujeme proto, aby Dolní sněmovna v návaznosti na svou rozpravu zaslala do 
15. ledna 2013 předsedům orgánů EU odůvodněné stanovisko, které naleznete v příloze.

1.48 Do té doby budeme návrh směrnice dále kontrolovat a jsme připraveni sdělení objasnit.
Uvítali bychom stanovisko ministryně k přesnosti prognóz Komise, podle nichž dosáhne do 
roku 2020 alespoň 40% podílu žen v řídících a dozorčích orgánech pouze 17 % kotovaných 
společností ve Spojeném království, na něž se vztahuje tato směrnice. Rovněž ji žádáme, aby 
s ohledem na pomalé tempo pokroku uvedla důvody, proč se domnívá, že opatření 
navrhovaná Komisí by byla „kontraproduktivní“ a vytvářela by „více, a nikoli méně překážek 
pro ženy a vedení společností by bylo méně účinné“.40 Se zájmem očekáváme výsledky 
konzultací mezi vládou a zúčastněnými stranami a žádáme paní ministryni, aby předkládala 
zprávy o pokroku v těchto jednáních.

                                               
40 Viz bod 24 důvodové zprávy ministryně.


