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Výbor pre právne veci

15.1.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(10/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze 
a súvisiacich opatreniach
(COM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne

predložené predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na základe článku 6 
protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

k

návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich 

opatreniach

16433/121

Zmluvný rámec na účely posúdenia dodržiavania zásady subsidiarity

1. Zásada subsidiarity vychádza zo želania zaistiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie 
k občanom EÚ. Vymedzená je v článku 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ:

„Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, 
len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty 
uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale 
z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie.“

2. Inštitúcie EÚ musia zabezpečiť „trvalé dodržiavanie“2 zásady subsidiarity, tak ako je 
vymedzená v protokole č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

3. Skôr než Komisia navrhne legislatívny akt, musí uskutočniť rozsiahle konzultácie. 
V prípade potreby sa v takýchto konzultáciách zohľadní regionálny a miestny rozmer.3

4. Na základe článku 5 protokolu č. 2 by mal každý návrh legislatívneho aktu „obsahovať 
dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity 
a proporcionality“. Dôvodová správa by mala obsahovať:

 približný odhad finančného dosahu návrhu;

 v prípade smernice zhodnotenie dôsledkov návrhu týkajúcich sa právnych predpisov, 
ktoré majú prijať členské štáty, a to vrátane regionálnych právnych predpisov, ak je to 
potrebné; a

                                               
1 COM(2012) 614.
2 Článok 1 protokolu č. 2.
3 Článok 2 protokolu č. 2.
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 kvalitatívne, a ak je to možné, aj kvantitatívne zdôvodnenie príčin, „ktoré vedú 
k záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“.

V dôvodovej správe by sa mala tiež preukázať vedomosť o tom, že je žiaduce, aby sa 
akákoľvek finančná alebo administratívna záťaž EÚ, národných vlád, regionálnych alebo 
miestnych orgánov, hospodárskych subjektov a občanov udržala na čo najnižšej úrovni 
primeranej sledovanému cieľu.

5. Na základe článku 5 ods. 3 a článku 12 písm. b) Zmluvy o EÚ národné parlamenty 
dohliadajú na dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupmi ustanovenými v protokole 
č. 2, najmä s postupom odôvodneného stanoviska.

Predchádzajúci protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

6. Predchádzajúci protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý bol 
pripojený k Amsterdamskej zmluve, poskytoval užitočné usmernenia, pokiaľ ide o spôsob 
uplatňovania zásady subsidiarity. Tieto usmernenia ostávajú dôležitým ukazovateľom 
dodržiavania subsidiarity. Komisia potvrdila, že amsterdamský protokol naďalej využíva ako 
usmernenie na posudzovanie zhody a odporúča to aj ostatným. 4

                                               
4 Pozri stranu 2 správy o subsidiarite a proporcionalite za rok 2010 (COM(2010) 547) a stranu 3 správy o subsidiarite a proporcionalite za 
rok 2011 (COM(2011) 344).

„Aby boli konania Spoločenstva odôvodnené, musia byť splnené oba aspekty zásady 
subsidiarity: ciele navrhovaného konania nemožno postačujúco dosiahnuť krokmi členských 
štátov v rámci ich vnútroštátneho ústavného systému, a možno ich preto lepšie dosiahnuť 
konaním zo strany Spoločenstva.

Na preskúmanie, či je vyššie uvedená podmienka splnená, treba použiť tieto usmernenia:

 zvažovaná otázka má nadnárodný aspekt, ktorý nemožno uspokojujúco upraviť 
konaniami členských štátov;

 konanie členských štátov samé o sebe alebo bez konania Spoločenstva by bolo 
v rozpore s požiadavkami zmluvy (ako je potreba napraviť narušenie súťaže alebo 
vyhnúť sa skrytým obmedzeniam obchodu, alebo potreba posilniť hospodársku 
a sociálnu súdržnosť) alebo by inak významne poškodili záujmy členských štátov; 
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 konanie na úrovni Spoločenstva by prinieslo jasné výhody z dôvodu jeho rozsahu 
účinkov v porovnaní s konaním na úrovni členských štátov.“1

„Forma konania Spoločenstva má byť čo najjednoduchšia v súlade s uspokojivým 
dosiahnutím cieľa opatrenia a potrebou účinného presadzovania. Spoločenstvo má vydávať 
zákony iba v nevyhnutnom rozsahu. Za nezmenených ostatných okolností by mali byť
smernice uprednostňované pred nariadeniami a rámcové smernice pred podrobnými 
opatreniami.“

Účel navrhovaného právneho predpisu

7. Účelom návrhu smernice je zlepšiť rodovú vyváženosť vo vrcholových orgánoch 
spoločností. Návrh sa predkladá v znení, ktoré je z rodového hľadiska neutrálne, keďže 
v celom texte sa odkazuje na nedostatočne zastúpené pohlavie, z odôvodnení však jasne 
vyplýva, že cieľom je zvýšiť prítomnosť žien vo vrcholových orgánoch z týchto dôvodov:

 dosiahnutie účinnej rovnosti žien a mužov a zníženie rozdielov v zamestnanosti žien 
a mužov a rozdielov v ich odmeňovaní;

 zabezpečenie účinného využitia ľudského kapitálu (60 % absolventov univerzít sú 
ženy) a zlepšenie návratnosti verejných investícií v oblasti vzdelávania; a

 zlepšenie riadenia spoločností s pozitívnymi vedľajšími účinkami na finančnú 
výkonnosť a ziskovosť, ako aj na hospodársky rast.

Fungovanie

8. Návrh smernice je založený na článku 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorý zakladá osobitnú právomoc na prijímanie opatrení „na zabezpečenie uplatňovania 
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach 
zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty“. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby spoločnosti kótované na burze, 
v ktorých je zastúpenie žien nižšie ako 40 %, pokiaľ ide o pozície nevýkonných riadiacich 
pracovníkov, alebo menej ako jedna tretina všetkých riadiacich pracovníkov (výkonných aj 
nevýkonných), vymenúvali nevýkonných riadiacich pracovníkov „na základe porovnávacej 
analýzy kvalifikácie každého kandidáta s uplatnením vopred stanovených, jasných, neutrálne 
formulovaných a jednoznačných kritérií“. Zaviedlo by sa tiež nové preferenčné pravidlo, 
ktoré by malo zabezpečiť, aby sa v prípade rovnakej kvalifikácie z hľadiska vhodnosti, 
spôsobilosti a profesionálnej výkonnosti uprednostnila kandidátka pred mužským 
kandidátom, pokiaľ by nejestvovali žiadne osobitné činitele v prospech mužského kandidáta.

9. Cieľom týchto nových procedurálnych požiadaviek je dosiahnuť, aby do roku 2020 
(v prípade kótovaných verejných podnikov do roku 2018) boli vo vrcholových orgánoch 
kótovaných spoločností ženy v pozícii nevýkonných riadiacich pracovníkov zastúpené na 
úrovni 40 % (v prípade všetkých riadiacich pracovníkov na úrovni 30 %). Výnimka sa týka 

                                               
1 Pozri správy o subsidiarite a proporcionalite z roku 2010 a 2011 (COM(2010) 547 a COM(2011) 344), s. 2 a s. 3.
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malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností, v ktorých je zastúpenie žien medzi 
zamestnancami nižšie ako 10 %. V členských štátoch, v ktorých už boli zavedené vnútroštátne 
opatrenia na zabezpečenie vyššieho zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností, 
nemusia firmy uplatňovať nové požiadavky týkajúce sa náboru a výberového procesu. Táto 
povinnosť im vznikne až od roku 2018, resp. 2020, ak dovtedy nedosiahnu cieľ 40 %. Návrh 
smernice zároveň kótovaným spoločnostiam ukladá osobitné povinnosti týkajúce sa 
monitorovania a informovania s cieľom zabezpečiť hmatateľný pokrok pri dosahovaní 
vyššieho zastúpenia žien vo výkonných pozíciách vrcholových orgánov.

10. V návrhu smernice sa od členských štátov požaduje, aby zaviedli sankcie, ktoré môžu 
zahŕňať správne pokuty či zrušenie vymenovania alebo výber nevýkonných riadiacich 
pracovníkov súdnou cestou, ak boli porušené procedurálne požiadavky týkajúce sa náboru 
a výberu stanovené vo vnútroštátnych vykonávacích opatreniach. Nie je jasné, či sa sankcie 
majú vzťahovať na kótovanú spoločnosť, ktorá uplatňuje procedurálne požiadavky, ale do 
roku 2018, resp. 2020, nesplní cieľ 40 %.

Subsidiarita

11. Komisia predkladá na odôvodnenie opatrenia EÚ tri dôvody. Po prvé tvrdí, že opatrenie 
EÚ je potrebné, lebo členské štáty konajúce jednotlivo nedosiahnu do roku 2020 ani inokedy 
v dohľadnej budúcnosti dostatočne významný pokrok, pokiaľ ide o vyváženejšie zastúpenie 
mužov a žien vo vrcholových orgánoch spoločností.2 Vzhľadom na súčasný vývoj 
v členských štátoch Komisia odhaduje, že EÚ ako celok by cieľ 40 % zastúpenia žien 
vo vrcholových orgánoch nedosiahla pred rokom 2040. Komisia zdôrazňuje narastajúce 
rozdiely v prístupoch jednotlivých členských štátov a dodáva, že členské štáty majú zákonnú 
možnosť konať, aby odstránili nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovaní o hospodárskych 
otázkach, mnohé z nich však nie sú ochotné čeliť odporu podnikateľského prostredia a konať 
z vlastnej iniciatívy.3

12. Druhým dôvodom na opatrenie EÚ sú odlišné prístupy členských štátov. Komisia tvrdí, že 
rôzne prístupy v oblasti právnej úpravy môžu mať nepriaznivý dosah na vnútorný trh a môžu 
viesť k „praktickým komplikáciám“. Ako príklad uvádza problémy, s ktorými sa kótovaná 
spoločnosť môže stretnúť, ak si chce založiť dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte, ak sa 
chce podieľať na fúzii či akvizícii alebo chce predložiť ponuku vo verejnom obstarávaní.4

Nedostatočná transparentnosť vo výberových konaniach a kvalifikačných kritériách na 
pozície vo vrcholových orgánoch môže odradiť potenciálnych kandidátov od uplatnenia práva 
na voľný pohyb v rámci vnútorného trhu a môže mať vplyv na rozhodnutia investorov.5

Spoločné minimálne normy navyše pomáhajú zabezpečiť „rovnaké podmienky hospodárskej 
súťaže“.6 Komisia dodáva, že členské štáty môžu skutočne váhať so zavádzaním vlastných 
opatrení v tejto oblasti, keďže vnímajú riziko znevýhodnenia vlastných spoločnosti oproti 
spoločnostiam z iných členských štátov. Toto vnímanie, posilnené tlakom z podnikateľského 
prostredia, predstavuje hlavnú prekážku, ktorá členským štátom bráni prijímať primerané 
opatrenia. V tejto oblasti je potrebná iniciatíva na úrovni EÚ, ktorá zabezpečí porovnateľnú 

                                               
2 Pozri s. 25 posúdenia vplyvu, ktoré predložila Komisia (príloha 1).
3 Pozri s. 26 posúdenia vplyvu, ktoré predložila Komisia (príloha 1).
4 Pozri odôvodnenie 12, s. 17 návrhu smernice.
5 Pozri odôvodnenie 13, s. 17 návrhu smernice a s 27 – 28 posúdenia vplyvu, ktoré predložila Komisia (príloha 1).
6 Pozri odôvodnenie 14, s. 17 návrhu smernice.
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úroveň presadzovania rodovej rovnosti v celej Únii podľa požiadaviek zmlúv EÚ.7

13. V treťom odôvodnení opatrenia EÚ sa otázka rodovej rovnosti predstavuje v širších 
spoločenských a hospodárskych súvislostiach stratégie Európa 2020. Komisia tvrdí, že jasný 
záväzok voči rodovej rovnosti je nevyhnutný na odstránenie prekážok účasti žien na trhu 
práce a na splnenie hlavného cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je dosiahnuť do roku 2020 
zamestnanosť v skupine mužov a žien vo veku od 20 do 64 rokov na úrovni 75 %. Komisia sa 
tiež domnieva, že posilnená účasť žien na najvyšších úrovniach rozhodovania 
o hospodárskych otázkach prinesie priaznivé vedľajšie účinky z hľadiska širšieho 
hospodárstva podporou konkurencieschopnosti európskych spoločností a podnietením 
hospodárskeho rastu.8 Komisia uvádza:

„Nedostatočné využívanie schopností vysokokvalifikovaných žien predstavuje stratu 
potenciálu hospodárskeho rastu. Úplná mobilizácia všetkých dostupných ľudských zdrojov 
bude zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení demografických výziev EÚ, úspešnom konkurovaní 
v globalizovanom hospodárstve a zabezpečení komparatívnej výhody oproti tretím 
krajinám.“9

14. Komisia na základe svojej analýzy prichádza k záveru, že cieľ zvýšenia podielu žien vo 
vrcholových orgánoch kótovaných spoločností

 „je možné skôr dosiahnuť prostredníctvom koordinovaných opatrení na úrovni EÚ 
ako prostredníctvom vnútroštátnych iniciatív, ktoré majú rôzny dosah, ambície 
a účinnosť.“10

Hľadiská právnej úpravy, ktoré nie sú v súlade so zásadou subsidiarity

15. Dolná snemovňa sa domnieva, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach nie je v súlade s procesnými povinnosťami, 
ktoré Komisii ukladá protokol č. 2, ani so zásadou subsidiarity v nasledujúcich hľadiskách.

i) Porušenie základných procesných požiadaviek

16. Na základe článku 5 protokolu č. 2 by mal každý návrh legislatívneho aktu „obsahovať 
dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity 
a proporcionality“. Z požiadavky, aby bola takáto dôvodová správa zahrnutá do návrhu 
legislatívneho aktu, vyplýva, že by mala byť začlenená do celkovej dôvodovej správy 
Komisie, ktorá je súčasťou návrhu legislatívneho aktu a ktorá, čo je dôležité, sa prekladá do 
všetkých úradných jazykov EÚ. Preklad do všetkých úradných jazykov EÚ umožňuje, aby 
v súlade s článkom 5 protokolu č. 2 posúdili dôvodovú správu z hľadiska dodržiavania zásady 
subsidiarity (a proporcionality) všetky členské štáty EÚ. Posúdenie vplyvu, ktoré predložila 
Komisia, však nie je zahrnuté do návrhu legislatívneho aktu a nie je preložené do všetkých 
úradných jazykov EÚ.
                                               
7 Pozri s. 26 posúdenia vplyvu, ktoré predložila Komisia (príloha 1).
8 Pozri odôvodnenie 15, s. 17 – 18 návrhu smernice.
9 Pozri s. 3 dôvodovej správy Komisie.
10 Pozri s. 28 posúdenia vplyvu, ktoré predložila Komisia (príloha 1).
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17. V zmluve o Európskej únii sa stanovuje11, že rozhodnutia sa prijímajú čo najbližšie 
občanom EÚ. Odchýlenie sa od tohto ustanovenia sa nemá považovať za samozrejmosť, ale 
má byť dostatočne podrobne a jasne odôvodnené podľa požiadaviek článku 5 protokolu č. 2, 
aby občania EÚ a ich volení zástupcovia chápali kvalitatívne a kvantitatívne dôvody vedúce 
k záveru, že „cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“. Bremeno splnenia týchto 
požiadaviek spočíva na strane inštitúcie EÚ, ktorá predkladá legislatívny návrh.

18. V dôvodovej správe Komisie a v odôvodneniach návrhu smernice sa uvádzajú určité 
dôvody na opatrenie EÚ. Z dôvodov uvedených nižšie sa však domnievame, že Komisia 
neposkytla dostatočné kvalitatívne a kvantitatívne zdôvodnenie nutnosti opatrenia na úrovni 
EÚ, keďže mnoho členských štátov už prijalo opatrenia na zvýšenie prítomnosti žien vo 
vrcholových orgánoch spoločností. Dolná snemovňa sa domnieva, že neposkytnutie 
uvedeného zdôvodnenia je nedodržaním základných procesných požiadaviek podľa článku 5 
protokolu č. 2 zo strany Komisie.

ii) Porušenie zásady subsidiarity

19. Prvým prostriedkom na overenie zásady subsidiarity je ustanovenie, že EÚ môže konať, 
len „v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty 
uspokojivo dosiahnuť“.12

20. Komisia zdôrazňuje rozdielne prístupy členských štátov (zavedenie záväzných kvót, 
stanovenie nezáväzných cieľov, návrh dobrovoľných iniciatív podnikov, neprijatie žiadnych 
opatrení) a tvrdí, že pokrok v oblasti vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien vo vrcholových 
orgánoch spoločností bude príliš pomalý. Dolná snemovňa však pripomína, že mnoho 
vnútroštátnych opatrení bolo zavedených za posledný rok či dva, a domnieva sa, že je ešte 
priskoro považovať ich za neúčinné. Domnievame sa, že je potrebné ďalšie obdobie 
zvažovania a hodnotenia, aby sa posúdilo, ktoré opatrenia fungujú a ktoré nefungujú, a aký 
hmatateľný pokrok sa dosiahol, kým vyslovíme záver, že členské štáty nie sú ochotné konať 
alebo že opatrenia, ktoré zavádzajú, budú neúčinné.

21. Komisia uvádza odpor podnikateľského prostredia ako možný činiteľ, ktorý má vysvetliť 
neochotu členských štátov konať, a obhajuje opatrenie na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť 
„rovnaké podmienky hospodárskej súťaže“. Veľká časť analýzy na podporu návrhu Komisie 
sa však opiera o silu dôvodov v prospech zavedenia rozmanitejších vrcholových orgánov ako 
prostriedku na zlepšenie riadenia a výkonnosti firiem. Zdá sa preto, že existuje viac a nie 
menej dôvodov na to, aby členské štáty prijímali opatrenia jednotlivo s cieľom presadzovať 
väčšiu rodovú vyváženosť vo vrcholových orgánoch spoločností ako prostriedok na 
zabezpečenie konkurenčnej výhody.

22. Druhým prostriedkom na overenie zásady subsidiarity je požiadavka, aby sa preukázalo, 
že cieľ dosiahnutia rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností sa dá, 
vzhľadom na jeho rozsah pôsobnosti či účinky, lepšie dosiahnuť prostredníctvom opatrenia na 
úrovni EÚ. Komisia tvrdí, že opatrenie EÚ je odôvodnené, lebo rôzne prístupy v oblasti 
právnej úpravy môžu viesť k „praktickým komplikáciám“, ktoré môžu mať nepriaznivý dosah 
                                               
11 Článok 5.
12 Pozri článok 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ.
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na vnútorný trh. Ako príklad sa uvádza možnosť vylúčenia spoločnosti s nedostatočným 
počtom žien v riadiacich pozíciách z verejného obstarávania, či problémy takejto spoločnosti 
pri zakladaní dcérskej spoločnosti v inom členskom štáte. Nedostatočná transparentnosť pri 
nábore a výberových konaniach na pozície vo vrcholových orgánoch spoločností môže tiež 
predstavovať obmedzenie slobody pohybu na vnútornom trhu a môže mať vplyv na 
rozhodnutia investorov. Uznávame, že to všetko je teoreticky možné, domnievame sa však, že 
Komisia musí predložiť omnoho silnejšie dôkazy o problémoch, ktoré na vnútornom trhu 
skutočne existujú, kým začne tvrdiť, že opatrenie EÚ je odôvodnené s cieľom zladiť rôzne 
vnútroštátne prístupy.

23. Komisia tiež tvrdí, že zvýšenie účasti a viditeľnosti žien vo vedúcich pozíciách 
zodpovedných za rozhodovanie o hospodárskych otázkach môže mať priaznivé vedľajšie 
účinky z hľadiska účasti žien na trhu práce a môže prispieť k hlavnému cieľu stratégie Európa 
2020 v oblasti zamestnanosti. Zďaleka nie je jasné, či Európska rada uvažovala o tom, že na 
splnenie hlavného cieľa by boli potrebné alebo žiaduce právne predpisy tohto druhu. Navyše 
sa domnievame, ako sme už uviedli, že je priskoro vyslovovať záver, že také opatrenie na 
úrovni EÚ, aké navrhuje Komisia, je nevyhnutne jediným, či najlepším spôsobom na 
dosiahnutie hlavného cieľa.

Záver

24. Na základe uvedených dôvodov sa Dolná snemovňa domnieva, že tento návrh nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity.
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Výbor pre kontrolu európskych záležitostí, 23. správa, schôdza 2012 
– 2013

Rodová vyváženosť vo vrcholových orgánoch spoločností

Základné informácie

1.1 V Rímskej zmluve z roku 1957 o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva sa 
ustanovila zásada, že muži a ženy majú dostávať rovnakú odmenu za rovnakú prácu, a rodová 
rovnosť sa odvtedy uznáva ako jedna zo základných hodnôt EÚ.1 Zmluvy EÚ stanovujú 
všeobecnú povinnosť EÚ vynakladať úsilie na odstránenie nerovností a presadzovať rovnosť 
medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach, v ktorých má právomoc konať.2 V článku 157 
ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ sa okrem toho ustanovuje osobitná právomoc prijímať 
opatrenia

„na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania 
s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.“

Dokument (a) – oznámenie

1.2 Komisia vo svojom oznámení opisuje, ako právne predpisy EÚ, judikatúra Súdneho dvora 
a programy financovania a akčné programy EÚ pomáhajú presadzovať rodovú rovnosť. 
V marci 2010 novovymenovaná Komisia prijala chartu žien, v ktorej sa zaviazala posilniť 
rodové hľadisko vo všetkých politikách, ktoré sa zavedú počas jej funkčného obdobia, 
a predložiť osobitné opatrenia na presadzovanie rodovej rovnosti. V stratégii rovnosti žien 
a mužov, ktorú Komisia prijala na obdobie rokov 2010 – 2015, sa zdôrazňuje potreba zlepšiť 
podiel žien vo vedúcich pozíciách. V marci 2011 prijala Rada Európsky pakt pre rodovú 
rovnosť na roky 2011 – 2020, v ktorom sa požadujú opatrenia „na úrovni členských štátov 
a prípadne i Únie“ na posilnenie postavenia žien v politickom a hospodárskom živote, a tiež 
na presadzovanie rovnakej účasti žien a mužov v rozhodovaní na všetkých úrovniach a vo 
všetkých oblastiach, aby sa v plnom rozsahu využívalo každé nadanie. Vďaka odstraňovaniu 
prekážok účasti žien na trhu práce patrí pakt k viacerým nástrojom určeným na podporu 
hlavného cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je zvýšenie miery zamestnanosti žien na 75 % 
do roku 2020.

1.3 Komisia pripomína, že napriek týmto iniciatívam a predchádzajúcim pokusom 
o dosiahnutie zmeny prostredníctvom nezáväzných odporúčaní Rady pretrváva rodová 
nerovnováha vo vedúcich pozíciách:

v celej EÚ v súčasnosti prevláda vo vrcholových orgánoch spoločností jedno pohlavie: 86,3% 
členov vrcholových orgánov tvoria muži, kým ženy predstavujú len 13,7 % (v prípade 
nevýkonných riadiacich pracovníkov je to 15 %). Muži predsedajú 96,8 % vrcholových 
orgánov, ženy len 3,2 %.3

                                               
1Pozri článok 2 Zmluvy o Európskej únii.
2Pozri článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3 Pozri s. 5 oznámenia.
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1.4 Zdôrazňuje to nedostatočnú reakciu na iniciatívu Komisie Ženy vo vedúcich pozíciách –
záväzok Európy z marca 2011, ktorá verejne vyzýva kótované spoločnosti, aby sa dobrovoľne 
zaviazali zvýšiť zastúpenie žien vo svojich vrcholových orgánoch na 30 % do roku 2015 a na 
40 % do roku 20204, a zdôrazňuje tiež tlak Európskeho parlamentu na zavedenie kvót 
a záväzných právnych predpisov, ak dobrovoľné opatrenia neprinesú výsledky. Komisia 
odhaduje, že pri súčasnom tempe by trvalo viac než 40 rokov, kým by spoločnosti v EÚ 
dosiahli vo svojich vrcholových orgánoch vyvážené rodové zastúpenie. Komisia preto tvrdí,
že je potrebná legislatívna iniciatíva, a to nielen na zlepšenie rodovej vyváženosti vo 
vrcholových orgánoch kótovaných spoločností, ale aj na zabezpečenie „štrukturálnej 
a nezvratnej“ zmeny.5 Ďalšie činnosti na podporu právnych predpisov EÚ budú zahŕňať:

 prípravu dobrovoľného kódexu správania pre firmy sprostredkúvajúce kandidátov na 
vedúce pozície, v ktorom sa upraví otázka rodovej rozmanitosti a osvedčených 
postupov;

 politické usmernenia týkajúce sa opatrení na zladenie pracovného, súkromného 
a rodinného života;

 pozorné sledovanie pokroku v oblasti hlavného cieľa stratégie Európa 2020, pokiaľ 
ide o účasť žien na trhu práce;

 zvyšovanie informovanosti o podnikateľských a hospodárskych dôvodoch týkajúcich 
sa rodovej rovnosti a šírenie osvedčených postupov;

 zber porovnateľných údajov s cieľom napomôcť sledovanie pokroku v dosahovaní 
vyváženej účasti v rozhodujúcich pozíciách; a

 presadzovanie poskytovania cenovo dostupných a kvalitných zariadení starostlivosti 
o deti.6

Dokument (b) – návrh smernice

1.5 Účelom návrhu smernice je zlepšenie rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch 
spoločností. Návrh sa predkladá v znení, ktoré je z rodového hľadiska neutrálne, keďže 
v celom texte sa odkazuje na nedostatočne zastúpené pohlavie, z odôvodnení však jasne 
vyplýva, že cieľom je zvýšiť prítomnosť žien vo vrcholových orgánoch z týchto dôvodov:

 dosiahnutie účinnej rovnosti žien a mužov a zníženie rozdielov v zamestnanosti žien 
a mužov a rozdielov v ich odmeňovaní;

 zabezpečenie účinného využitia ľudského kapitálu (60 % absolventov univerzít sú 
ženy) a zlepšenie návratnosti verejných investícií v oblasti vzdelávania; a

 zlepšenie riadenia s pozitívnymi vedľajšími účinkami na finančnú výkonnosť 
a ziskovosť, ako aj na hospodársky rast.

Rozsah pôsobnosti návrhu smernice

1.6 Návrh smernice by sa uplatňoval len na kótované spoločnosti (v Spojenom kráľovstve na 
spoločnosti kótované na londýnskej burze), s výnimkou malých a stredných podnikov.7

Dôvodom je, že kótované spoločnosti „sú mimoriadne hospodársky významné, viditeľné 

                                               
4 Záväzok podpísalo len 24 spoločností (pozri s. 6 prílohy 1).
5 Pozri s. 6 oznámenia.
6Pozri strany 15 – 17 oznámenia.
7Výnimka sa vzťahuje na malé a stredné podniky, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ktorých ročný obrat nepresiahne 
50 miliónov EUR alebo ročná súvaha 43 miliónov EUR.
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a ovplyvňujú“ širšie hospodárstvo, v ktorom plnia funkciu určovania noriem. Komisia tiež 
tvrdí, že verejný charakter kótovaných spoločností je dôvodom na rozsiahlejšiu právnu úpravu 
„vo verejnom záujme“.8

Procedurálne požiadavky týkajúce sa výberu nevýkonných riadiacich pracovníkov

1.7 Návrh smernice by zaviedol nové procedurálne požiadavky týkajúce sa kvalifikačných 
kritérií a výberového konania na výber nevýkonných riadiacich pracovníkov, ktoré by sa 
uplatňovali na všetky systémy vrcholových orgánov9 a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa 
spoločnosť v prípade rodovej nerovnováhy vo vrcholovom orgáne spoločnosti usilovala 
zvýšiť podiel nevýkonných pozícií obsadených nedostatočne zastúpeným pohlavím na 40 % 
do januára 2020 (alebo v prípade kótovaných spoločností, ktoré sú verejnými podnikmi, do 
roku 2018). Komisia odôvodňuje rozlišovanie medzi funkciami výkonných a nevýkonných 
riadiacich pracovníkov proporcionalitou. Tvrdí, že pravdepodobne existuje väčší počet osôb 
s vhodnou kvalifikáciou na vykonávanie nevýkonných dozorných funkcií, a že spoločnosti 
preto ľahšie dosiahnu vyššiu rozmanitosť vrcholových orgánov sústredením úsilia na nábor 
nevýkonných riadiacich pracovníkov. Naopak, uplatňovanie rovnakých povinností na výber 
výkonných riadiacich pracovníkov by znamenalo neprimerané zasahovanie do každodenného 
riadenia spoločnosti.10

1.8 Nové procedurálne požiadavky by sa uplatňovali len na kótované spoločnosti, v ktorých 
podiel niektorého z pohlaví v nevýkonných riadiacich pozíciách je nižší ako 40 %. V článku 4 
ods. 1 návrhu smernice sa uvádza, že v takých prípadoch musí byť vymenovanie založené na
„porovnávacej analýze kvalifikácie každého kandidáta s uplatnením vopred stanovených, 
jasných, neutrálne formulovaných a jednoznačných kritérií“.

1.9 Okrem týchto kvalifikačných kritérií sa článkom 4 ods. 3 zavádza nové preferenčné 
pravidlo. Členské štáty majú zabezpečiť, aby sa
„pri výbere nevýkonných riadiacich pracovníkov uprednostňovali kandidáti nedostatočne 
zastúpeného pohlavia v prípade, že kandidát je rovnako kvalifikovaný ako kandidát druhého 
pohlavia, pokiaľ ide o vhodnosť, spôsobilosť a profesionálnu výkonnosť, ak objektívne 
hodnotenie, pri ktorom sa zohľadnili všetky kritériá týkajúce sa jednotlivých kandidátov, 
nerozhodlo v prospech kandidáta druhého pohlavia“.

1.10 Neúspešný kandidát má právo požiadať o zverejnenie kvalifikačných kritérií, na základe 
ktorých sa výber uskutočnil, objektívnej porovnávacej analýzy týchto kritérií a (v príslušných 
prípadoch) činiteľov, ktoré rozhodli v prospech kandidáta druhého pohlavia. Ak sa na základe 
týchto informácií preukážu dostatočné faktické dôvody na podporu domnienky, že neúspešný 
kandidát bol na pozíciu rovnako kvalifikovaný, bremeno sa presúva na spoločnosť, ktorá má 
dokázať, že preferenčné pravidlo uplatnila správne.

1.11 Komisia zdôrazňuje, že preferenčné pravidlo uvedené v článku 4 ods. 3 je v súlade 
s judikatúrou Súdneho dvora v oblasti pozitívnej diskriminácie, ktorá vyžaduje splnenie 
týchto kumulatívnych podmienok:
                                               
8Pozri odôvodnenie 17, s. 18 návrhu smernice.
9 Unitárne systémy spájajú riadiacu a dozornú funkciu výkonných a nevýkonných riadiacich pracovníkov do jednej vrcholovej 
štruktúry, duálne systémy majú samostatnú dozornú radu nevýkonných riadiacich pracovníkov a predstavenstvo výkonných riadiacich 
pracovníkov.
10 Pozri odôvodnenie 20, s. 18 návrhu smernice.
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 jedno pohlavie je v príslušnom odvetví zjavne nedostatočne zastúpené (v tomto 
prípade ženy);

 ženská kandidátka je rovnako kvalifikovaná, pokiaľ ide o vhodnosť, spôsobilosť 
a profesionálnu výkonnosť;

 uprednostnenie ženskej kandidátky nie je automatické a bezvýhradné, a nemusí sa 
uplatniť, ak osobitné dôvody týkajúce sa mužského kandidáta rozhodnú v jeho 
prospech; a

 všetci kandidáti sa posudzujú na základe objektívnych kritérií.

Prečo cieľ 40 %?

1.12 Komisia sa odvoláva na akademické štúdie, podľa ktorých sa na prekonanie 
„dekoratívneho“ zastúpenia žien a na uskutočnenie zásadných a udržateľných zmien v kultúre 
vrcholových orgánov musí dosiahnuť kritické množstvo najmenej 30 % žien. Dodáva však, že 
môže ísť o príliš nedôsledné opatrenie, ak sa uplatní bez ohľadu na veľkosť vrcholového 
orgánu (čo v kótovaných spoločnostiach predstavuje v priemere 6,89 nevýkonného člena, ak 
sa vylúčia malé a stredné podniky) a na absolútny počet riadiacich pracovníčok, ktoré sú 
v ňom zastúpené. Cieľ 40 % má pomôcť zabezpečiť dosiahnutie kritického množstva vo 
vzťahu k percentuálnemu podielu aj k absolútnemu počtu žien vo vrcholovom orgáne 
spoločnosti. Komisia však dodáva, že primeraná cieľová úroveň na dosiahnutie určených 
cieľov a na zabezpečenie aspoň kritickej úrovne 30 % sa ponecháva na politické posúdenie 
vzhľadom na proporcionálne sa meniaci dosah.11

1.13 Z posúdenia vplyvu, ktoré predložila Komisia, vyplýva, že v prípade členských štátov, 
ktoré prijali zákony ustanovujúce vnútroštátne kvóty, sa úroveň 40 % nachádza na hornej 
hranici rozsahu. 12

1.14. V článku 4 ods. 7 návrhu smernice sa zavádza určitá miera pružnosti, keď členským 
štátom umožňuje stanoviť, že cieľ 40 % sa považuje za splnený, ak kótované spoločnosti 
preukážu, že nedostatočne zastúpené pohlavie zastáva aspoň jednu tretinu všetkých riadiacich 
pozícií (výkonných aj nevýkonných).

Výnimky z uplatňovania procedurálnych požiadaviek na výber nevýkonných riadiacich 
pracovníkov

1.15 Existujú dve dôležité výnimky. Po prvé, článok 4 ods. 6 umožňuje, aby členské štáty 
priznali výnimku kótovaným spoločnostiam, v ktorých príslušníci jedného pohlavia 
predstavujú menej než 10 % pracovníkov (z toho dôvodu, že v radoch nedostatočne 
zastúpeného pohlavia zrejme existuje menší počet kandidátov s vhodnou kvalifikáciou). Po 
druhé, článok 8 ods. 3 členským štátom umožňuje odložiť uplatňovanie procedurálnych 
požiadaviek na výber (vrátane preferenčného pravidla), ak môžu preukázať, že už prijali 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú zabezpečiť vyváženejšie zastúpenie mužov 
a žien v nevýkonných riadiacich pozíciách, a že tieto opatrenia splnia cieľ 40 % do roku 2020 
(v prípade kótovaných verejných podnikov do roku 2018). Odloženie uplatňovania pravidiel 
by bolo dočasné – do roku 2018 v prípade kótovaných verejných podnikov a do roku 2020 pre 
                                               
11Pozri s. 9, 16, 37 a 38 prílohy 1.
12Pozri s. 49 – 53 prílohy 2. Francúzsko a Španielsko zaviedli kvóty na úrovni 40 %. Belgicko, Taliansko a Holandsko si vybrali možnosti 
v rozsahu od 30 % do 33 %.
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ostatné podniky – a členské štáty by museli predkladať pravidelné správy (prvú v roku 2017), 
ktoré preukážu, že vnútroštátne opatrenia prinášajú „konkrétne výsledky“.13

Opatrenia na zvýšenie rodovej vyváženosti medzi výkonnými riadiacimi pracovníkmi

1.16 Podľa návrhu smernice majú členské štáty zabezpečiť, aby kótované spoločnosti prijali 
individuálne záväzky na dosiahnutie „rodovo vyváženého zastúpenia oboch pohlaví medzi 
výkonnými pracovníkmi“ do roku 2020 (v prípade kótovaných spoločností, ktoré sú 
verejnými podnikmi, do roku 2018).14 Kótované spoločnosti musia pokrok pri plnení týchto 
záväzkov, ako aj cieľa 40 % v prípade nevýkonných riadiacich pracovníkov, opísať vo 
výročných správach, ktoré predkladajú svojim príslušným vnútroštátnym orgánom, a musia 
tieto informácie uverejňovať na svojej internetovej stránke. V návrhu smernice sa 
nepredpisuje povaha ani obsah týchto záväzkov, z odôvodnení však vyplýva, že sa musia 
stanoviť na úrovni, ktorá umožní preukázať dosiahnutie „skutočného pokroku [...] 
v jednotlivých spoločnostiach“15. V prípade nedostatočného pokroku musia spoločnosti 
vysvetliť dôvody a musia uviesť opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať na dodržanie záväzku.

1.17 V návrhu smernice sa stanovuje, že vnútroštátne orgány dohľadu v oblasti rodovej 
rovnosti (v Spojenom kráľovstve Komisia pre rovnosť a ľudské práva) budú zohrávať úlohu 
pri vykonávaní analýz, podpore a presadzovaní rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch 
kótovaných spoločností a pri sledovaní pokroku.

Sankcie

1.18 V návrhu smernice sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli účinné, primerané 
a odrádzajúce sankcie. Tieto sankcie môžu zahŕňať správne pokuty či zrušenie vymenovania 
alebo výberu nevýkonného riadiaceho pracovníka súdnou cestou, ak boli porušené 
procedurálne požiadavky týkajúce sa náboru a výberu stanovené vo vnútroštátnych 
vykonávacích opatreniach.

Ostatné ustanovenia

1.19 Zámerom návrhu smernice je zavedenie minimálnej úrovne harmonizácie s cieľom 
zabezpečiť vyváženejšie zastúpenie pohlaví vo vrcholových orgánoch spoločností. V návrhu 
sa výslovne uvažuje o tom, že členské štáty by mohli zájsť aj ďalej, ak priaznivejšie 
vnútroštátne opatrenia nepovedú k neoprávnenej diskriminácii a nebudú prekážať riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu.16

1.20 Návrh smernice by nadobudol účinnosť dva roky od jej oficiálneho prijatia a členské 
štáty by museli predložiť prvé priebežné správy o účinnosti opatrení prijatých na jej 
vykonávanie v januári 2017. V ustanovení o skončení platnosti sa uvádza, že platnosť 
smernice uplynie koncom roka 2028. Komisia však môže odporučiť predĺženie platnosti 
                                               
13Pozri článok 9 ods. 2 návrhu smernice.
14 Pozri článok 5 ods. 1 návrhu smernice.
15 Pozri odôvodnenie 33, s. 21 návrhu smernice. 
16 Článok 7 návrhu smernice.
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v rámci komplexnej revízie smernice, ktorá sa má vykonať do konca roka 2021.

Odôvodnenie opatrenia na úrovni EÚ

1.21 Komisia predkladá na odôvodnenie opatrenia EÚ tri dôvody. Po prvé tvrdí, že opatrenie 
EÚ je potrebné, lebo členské štáty konajúce jednotlivo nedosiahnu do roku 2020 ani inokedy 
v dohľadnej budúcnosti dostatočne významný pokrok, pokiaľ ide o vyváženejšie zastúpenie 
mužov a žien vo vrcholových orgánoch spoločností.17 Vzhľadom na súčasný vývoj 
v členských štátoch Komisia odhaduje, že EÚ ako celok by cieľ 40 % zastúpenia žien 
vo vrcholových orgánoch nedosiahla pred rokom 2040. Komisia zdôrazňuje narastajúce 
rozdiely v prístupoch jednotlivých členských štátov a dodáva, že členské štáty majú zákonnú 
možnosť konať, aby odstránili nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovaní o hospodárskych 
otázkach, mnohé z nich však nie sú ochotné čeliť odporu podnikateľského prostredia a konať 
z vlastnej iniciatívy.18

1.22 Druhým dôvodom na opatrenie EÚ sú odlišné prístupy členských štátov. Komisia tvrdí, 
že rôzne regulačné prístupy môžu mať nepriaznivý dosah na vnútorný trh a môžu viesť 
k „praktickým komplikáciám“. Ako príklad uvádza problémy, s ktorými sa kótovaná 
spoločnosť môže stretnúť, ak si chce založiť dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte, ak sa 
chce podieľať sa na fúzii či akvizícii alebo chce predložiť ponuku vo verejnom obstarávaní.19

Nedostatočná transparentnosť vo výberových konaniach a kvalifikačných kritériách na 
pozície vo vrcholových orgánoch môže odradiť potenciálnych kandidátov od uplatnenia práva 
na voľný pohyb v rámci vnútorného trhu a môže mať vplyv na rozhodnutia investorov.20

Spoločné minimálne normy navyše pomáhajú zabezpečiť „rovnaké podmienky hospodárskej 
súťaže“.21 Komisia dodáva, že členské štáty môžu skutočne váhať so zavádzaním vlastných 
opatrení v tejto oblasti, keďže vnímajú riziko znevýhodnenia vlastných spoločnosti oproti 
spoločnostiam z iných členských štátov. Toto vnímanie, posilnené tlakom z podnikateľského 
prostredia, predstavuje hlavnú prekážku, ktorá členským štátom bráni prijímať primerané 
opatrenia. V tejto oblasti je potrebná iniciatíva na úrovni EÚ, ktorá zabezpečí porovnateľnú 
úroveň presadzovania rodovej rovnosti v celej Únii podľa požiadaviek zmlúv EÚ.22

1.23 V treťom odôvodnení opatrenia EÚ sa otázka rodovej rovnosti predstavuje v širších 
spoločenských a hospodárskych súvislostiach stratégie Európa 2020. Komisia tvrdí, že jasný 
záväzok voči rodovej rovnosti je nevyhnutný na odstránenie prekážok účasti žien na trhu 
práce a na splnenie hlavného cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je dosiahnuť do roku 2020 
zamestnanosť v skupine mužov a žien vo veku od 20 do 64 rokov na úrovni 75 %. Komisia sa 
tiež domnieva, že posilnená účasť žien na najvyšších úrovniach rozhodovania 
o hospodárskych otázkach prinesie priaznivé vedľajšie účinky z hľadiska širšieho 
hospodárstva podporou konkurencieschopnosti európskych spoločností a podnietením 
hospodárskeho rastu.23 Komisia uvádza: 

                                               
17 Pozri s. 25 prílohy 1.
18 Pozri s. 26 prílohy 1.
19 Pozri odôvodnenie 12, s. 17 návrhu smernice.
20 Pozri odôvodnenie 13, s. 17 návrhu smernice a s. 27 a 28 prílohy 1.
21

Pozri odôvodnenie 14, s. 17 návrhu smernice.
22

Pozri s. 26 prílohy 1.
23 Pozri odôvodnenie 15, s. 17 a 18 návrhu smernice.
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„Nedostatočné využívanie schopností vysokokvalifikovaných žien predstavuje stratu 
potenciálu hospodárskeho rastu. Úplná mobilizácia všetkých dostupných ľudských zdrojov 
bude zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení demografických výziev EÚ, úspešnom konkurovaní 
v globalizovanom hospodárstve a zabezpečení komparatívnej výhody oproti tretím 
krajinám.“24

1.24 Komisia na základe tejto analýzy dospela k záveru, že cieľ zabezpečenia väčšej rodovej 
vyváženosti vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností sa dá lepšie dosiahnuť 
prostredníctvom koordinovaného opatrenia na úrovni EÚ ako prostredníctvom vnútroštátnych 
iniciatív s rôznym rozsahom pôsobnosti, rôznymi cieľmi a rôznou účinnosťou.25

Proporcionalita

1.25 Komisia upozorňuje na neúspech nezáväzných odporúčaní Rady a ďalších iniciatív na 
úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o presadzovanie rodovej rovnosti v rozhodovaní 
o hospodárskych otázkach, ktorým odôvodňuje návrh obmedzeného harmonizačného 
opatrenia určeného na dosiahnutie kvantifikovaného a udržateľného pokroku, pričom by sa 
však nemalo „obmedzovať fungovanie súkromných spoločností a trhového hospodárstva“.26

Zdôrazňuje najmä:

 zameranie sa na odvetvie, v ktorom je nedostatočné zastúpenie žien významné 
a rozšírené;

 obmedzený rozsah pôsobnosti návrhu smernice (ktorej zámerom je stanoviť len kvantitatívny 
cieľ na úrovni 40 % pre nevýkonných členov vrcholových orgánov kótovaných spoločností);

 výnimku pre malé a stredné podniky;

 rozhodnutie stanoviť cieľ na úrovni 40 %, ktorý je dostatočne ambiciózny na dosiahnutie 
skutočnej rovnosti (namiesto absolútnej parity) bez neodôvodneného obmedzovania pružnosti 
akcionárov a spoločností pri výbere svojich uprednostňovaných kandidátov;

 možnosť členských štátov zohľadniť pri určovaní spôsobu dosiahnutia cieľa 40 % 
a vykonávania pravidiel o predkladaní správ spoločnosťami vnútroštátne právne predpisy 
týkajúce sa obchodných spoločností a postupy výberu pracovníkov vrcholových orgánov 
spoločností;0

 realistický časový rámec na dosiahnutie cieľa rodovej rovnosti;

 neuplatňovanie prísnych kvót – spoločnosti môžu odôvodniť nedodržanie cieľa 40 % v prípade 
nedostatku kandidátov s vhodnou kvalifikáciou; a

 zaradenie ustanovenia o skončení platnosti s cieľom zdôrazniť dočasnú povahu smernice.27

                                               
24 Pozri s. 3 dôvodovej správy Komisie.
25 Pozri s. 28 prílohy 1.
26 Pozri s. 10 dôvodovej správy Komisie, ktorá je pripojená k návrhu smernice.
27

Pozri s. 28, 29, 61 a 62 prílohy 2.
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Pohľad vlády

1.26  Štátna tajomníčka pre pracovnoprávne vzťahy a spotrebiteľské otázky a pre ženy a rovnosť 
(Jo Swinsonová) pripomína, že Komisia predložila revidovaný návrh po správach, že jej pôvodný 
zámer navrhnúť povinné kvóty pre zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností rozdelil 
kolégium komisárov. Ďalej uvádza, že keď sa vo februári 2012 o tejto veci po prvýkrát diskutovalo 
v Rade pre zamestnanosť a sociálne veci, veľký počet členských štátov bol výslovne proti zavedeniu 
povinných kvót EÚ. V uzneseniach Európskeho parlamentu prijatých v júli 2011 a marci 2012 sa 
naopak zdôraznil nedostatočný pokrok pri dosahovaní rodovo vyváženého zastúpenia vo vrcholových 
orgánoch spoločností a žiadalo sa zavedenie záväzných kvót na úrovni 30 % do roku 2015, so 
zvýšením na 40 % do roku 2020.

1.27 Štátna tajomníčka vyjadruje záväzok vlády zvýšiť počet žien vymenovaných do vedúcich pozícií 
s cieľom vytvoriť rozmanitejšie a účinnejšie vrcholové orgány. Ďalej uvádza:

 „Spolupracujeme s podnikmi na odstránení prekážok, ktoré ženám bránia v uplatnení ich skutočného 
potenciálu, a na dosiahnutí kultúrnej zmeny v centre podnikateľskej sféry. Uznávame, že podniky 
musia pochopiť a osvojiť si potrebu zmeny, obávame sa však, že necitlivé opatrenia, napríklad 
povinné ciele, regulácie a právne predpisy, tomuto cieľu neprospejú a ich výsledkom bude viac a nie 
menej prekážok pre ženy a menej účinné vrcholové orgány.“28

1.28Štátna tajomníčka víta rozhodnutie Komisie neuložiť povinné kvóty pre ženy vo vrcholových 
orgánoch, vyjadruje však obavu, že

„táto smernica v skutočnosti znamená to isté, čiže v podstate kvóty.“29

1.29 Ďalej uvádza, že

„vláda Spojeného kráľovstva sa domnieva, že kvóty či povinné ciele problém nevyriešia a mohli by 
mať opačný účinok.“

 „Väčšina žien kvóty nepodporuje v obave, že ženy budú považované len za dekoráciu, alebo budú vo 
vrcholových orgánoch obchádzané. Ženy sa chcú do vrcholových orgánov dostať na základe zásluh, 
chcú uznanie za svoju usilovnú prácu, chcú vedieť, že pracovnú pozíciu získali, lebo sú na dané miesto 
najvhodnejšou osobou, a chcú, aby si každý uvedomil, že pracovnú pozíciu získali práve vďaka tomu.
Kvóty môžu ženy a ich príspevok ohroziť.“30

Posúdenie obsahu návrhu smernice vládou

1.30 Štátna tajomníčka odhaduje, že do rozsahu pôsobnosti návrhu smernice by v Spojenom 
kráľovstve patrilo približne 950 spoločností, a dodáva:

„V Spojenom kráľovstve sme od 1. marca 2012 dosiahli veľký pokrok v počte žien vymenovaných do 
nevýkonných pozícií. Ženy predstavovali 49 % vymenovaných nevýkonných riadiacich pracovníkov 
v spoločnostiach zapísaných v indexe londýnskej burzy FTSE 100 a 44 % v spoločnostiach na indexe 

                                               
28Pozri odsek 24 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
29Pozri odsek 38 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
30Pozri odseky 39 a 40 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
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FTSE 250. Teraz pracujeme na podpore rozvoja výkonnej zložky s cieľom zabezpečiť, aby bol 
stabilne k dispozícii dostatočný počet žien na výkonné pozície.“31

1.31 Štátna tajomníčka víta výnimku pre malé a stredné podniky, uvádza však, že vláda zatiaľ 
neposúdila, koľko kótovaných spoločností v Spojenom kráľovstve by mohlo túto výnimku využiť.

1.32 Štátna tajomníčka vysvetľuje, že v právnych predpisoch Spojeného kráľovstva sa nerozlišuje 
medzi výkonnými a nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi a že zavedenie takéhoto rozlíšenia by malo 
„významné legislatívne dôsledky“, prinajmenšom pokiaľ ide o úlohu akcionárov pri výbere osôb, 
ktoré riadia „ich“ spoločnosť. Pripomína, že v návrhu smernice sa ustanovuje, že členské štáty majú 
uplatňovať procesy náboru a výberu pri obsadzovaní všetkých riadiacich pozícií. Spojené kráľovstvo 
by sa pri tom mohlo spoliehať na článok 4 ods. 7 návrhu smernice, podľa ktorého sa cieľ 40 % 
považuje za splnený, ak ženy zastávajú jednu tretinu všetkých riadiacich pozícií. Štátna tajomníčka sa 
však domnieva, že je veľmi neisté a nejasné, aký vplyv bude mať na právne predpisy Spojeného 
kráľovstva týkajúce sa obchodných spoločností článok 4 ako celok.

 „Hoci chápeme, že účelom nie je zaviesť kvóty samé osebe, z textu nie je jasné, že spoločnosti 
nemožno sankcionovať, ak cieľ 40 % nesplnia aj napriek dodržaniu všetkých príslušných postupov.“32

1.33 Štátna tajomníčka tvrdí, že cieľ 40 % pre všetky nevýkonné riadiace pozície stanovený 
v článku 4 ods. 1 by vláde a podnikom priniesol „skutočné problémy“. Ďalej uvádza:

 „Podľa súčasných právnych predpisov Spojeného kráľovstva v oblasti rovnosti pohlaví môžu 
spoločnosti vymenovať rovnako kvalifikovaného kandidáta nedostatočne zastúpeného pohlavia, ale 
len na základe vlastného rozhodnutia a nesmie sa to uplatňovať ako vec politiky (pozri § 159 zákona 
o rovnosti pohlaví z roku 2010 o pozitívnej diskriminácii pri nábore a kariérnom postupe). Predložený 
návrh siaha omnoho ďalej ustanovením, že spoločnosti „musia“ uplatňovať pozitívnu diskrimináciu, 
čím je v zásadnom rozpore s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva, ktoré boli prijaté 
s prihliadnutím na judikatúru Európskeho súdneho dvora v oblasti pozitívnej diskriminácie 
a v ktorých sa výslovne ustanovuje, čo je možné, bez toho, aby to viedlo k nezákonnej diskriminácii.
Ďalšiu obavu vyvoláva skutočnosť, ako možno do tohto modelu začleniť názory akcionárov.“33

1.34 Štátna tajomníčka uvádza, že požiadavka článku 5, podľa ktorej majú členské štáty zabezpečiť, 
aby si kótované spoločnosti stanovili ciele na dosiahnutie lepšej rodovej vyváženosti medzi 
výkonnými riadiacimi pracovníkmi, je v rozpore s dobrovoľným prístupom, ktorý sa v Spojenom 
kráľovstve doposiaľ uplatňoval v nadväznosti na správu Lorda Daviesa z Abersochu z roku 2011 
o prekážkach, ktoré ženám bránia v dosiahnutí vyšších riadiacich pozícií v podnikoch. Hoci niektoré 
spoločnosti už uverejňujú informácie o rodovej rozmanitosti, zrejme budú potrebné podrobnejšie 
vykonávacie predpisy. Článok 6 o sankciách by tiež vyžadoval prijatie nových právnych predpisov.
Štátna tajomníčka zdôrazňuje nejednoznačnosť v rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia, z ktorého 
jasne nevyplýva, či sa má sankcionovať nedodržanie procedurálnych požiadaviek náboru a výberu 
kandidátov na pozície vo vrcholových orgánoch spoločností, alebo nesplnenie cieľa 40 % (a to aj pri
dodržiavaní správnych postupov).

                                               
31Pozri odsek 26 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
32Pozri dôvodovú správu štátnej tajomníčky o dosahu na právne predpisy Spojeného kráľovstva z 4. decembra 2012.
33Pozri odsek 29 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
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1.35 Štátna tajomníčka pripomína, že článok 8 ods. 3 umožňuje členským štátom odložiť uplatňovanie 
prvkov návrhu smernice, ktoré sa týkajú procesov náboru a výberu, ak členský štát už zaviedol 
rovnako účinné vnútroštátne opatrenia. Dodáva:

 „Môže sa stať, že Komisii by v tejto súvislosti mohli vyhovieť len tie členské štáty, ktoré majú 
opatrenia zapísané v zákonoch, lebo členské štáty musia preukázať, že prostredníctvom vnútroštátnych 
opatrení ‚môžu príslušníci nedostatočne zastúpeného pohlavia byť zastúpení aspoň na 40 % pozícií 
nevýkonných riadiacich pracovníkov‛ do roku 2020/2018 (článok 8 ods. 3), a pri predkladaní správ 
Komisii podľa článku 9 musia tieto členské štáty uviesť informácie, ktorými ‚preukážu [...] konkrétne 
výsledky, ktoré sa dosiahli prostredníctvom vnútroštátnych opatrení‛, pričom Komisia zisťuje, či sa 
splní cieľ 40 %. Podľa Fakulty riadenia Cranfieldskej univerzity Spojené kráľovstvo v súčasnosti 
smeruje k dosiahnutiu podielu 26,7 % žien vo vrcholových orgánoch spoločností zapísaných v indexe 
FTSE 100 do roku 2015 a 36,9 % do roku 2020. Pri súčasnom trende by to znamenalo, že ciele 
Komisie nebudú splnené, a na jasné preukázanie dodržania cieľa 40 % môže byť potrebné ďalšie 
úsilie. V indexe FTSE 100 je zapísaných 100 špičkových spoločností Spojeného kráľovstva. Do 
rozsahu pôsobnosti smernice Komisie by podľa odhadov patrilo približne 950 spoločností, pričom vo 
väčšine z nich bude zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch pravdepodobne veľmi nízke.“34

1.36 Štátna tajomníčka sa ďalej domnieva, že aj keby sa Spojené kráľovstvo malo pri posilnení 
zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností spoliehať na účinnosť vlastných domácich 
opatrení, vláda by aj tak musela zaviesť právne predpisy na transpozíciu smernice, lebo tá by v januári 
2020 (v prípade verejných podnikov v januári 2018) nadobudla okamžitú platnosť vo vzťahu k tým 
spoločnostiam, ktoré nesplnili cieľ 40 %.

Posúdenie odôvodnenia opatrenia EÚ vládou

1.37 Štátna tajomníčka uznáva právo EÚ konať vo veciach týkajúcich sa rodovej rovnosti 
v zamestnaní, spochybňuje však dôvody, ktoré Komisia predložila na odôvodnenie opatrenia na 
úrovni EÚ namiesto opatrení na vnútroštátnej úrovni. Zdôrazňuje záväzok v koaličnej dohode 
presadzovať rodovú rovnosť vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností, a tiež odporúčania 
Lorda Daviesa z Abersochu týkajúce sa vykonávania stratégie pod vedením podnikov s cieľom 
dosiahnuť potrebnú zmenu, a uvádza nasledovné dôkazy, ktoré majú preukázať, že riešenia na 
vnútroštátnej úrovni fungujú:

 „Ženy v súčasnosti predstavujú 17,3 % členov vrcholových orgánov spoločností z indexu FTSE 100 
a 12 % v prípade spoločností z indexu FTSE 250 (k 15. novembru 2012) v porovnaní s 12,5 % a 7,8 % 
z obdobia pred správou Lorda Daviesa.“

 „Dôležité je, že ženy predstavujú 38 % nových riadiacich pracovníkov (výkonných aj nevýkonných) 
vymenovaných od 1. marca 2012 v spoločnostiach z indexu FTSE 100 a 36 % v spoločnostiach 
z indexu FTSE 250.“

 „Počet vrcholových orgánov zložených len z mužov klesol v spoločnostiach z indexu FTSE 100 na 8 
z východiskového počtu 21 v roku 2010, a v spoločnostiach z indexu FTSE 250 predstavujú vrcholové 
orgány zložené len z mužov po prvýkrát menšinu s 94 vrcholovými orgánmi, v ktorých sú zastúpení 
len muži (37,6 % z 52,4 %).“

                                               
34 Pozri odsek 35 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
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 „Z výskumu Fakulty riadenia Cranfieldskej univerzity vyplýva, že pri zachovaní súčasnej rýchlosti 
a súčasného tempa zmeny smeruje Spojené kráľovstvo k dosiahnutiu 26,7 % zastúpenia žien vo 
vrcholových orgánoch spoločností z indexu FTSE 100 do roku 2015 a 36,9 % do roku 2020.“35

1.38 Štátna tajomníčka tvrdí, že riešenia na vnútroštátnej úrovni sú účinnejšie, lebo

 „členským štátom umožňujú spolupracovať so spoločnosťami v rámci vlastných osobitných 
kultúrnych súvislostí na dosiahnutí potrebnej kultúrnej zmeny v centre podnikateľského prostredia, 
ktorá zabezpečí plnšie uznanie nadaných žien, a zabezpečujú dlhodobé a udržateľné riešenie.“36

 „Domnievame sa, že ak má byť pokrok udržateľný a dlhodobý, treba dosiahnuť skutočnú kultúrnu 
zmenu v centre podnikateľskej sféry. Spoločnosti musia pochopiť, že rozmanitejšie vrcholové orgány 
sú lepšie, a musia tomu uveriť. Dobrovoľné opatrenia, ktoré si podniky môžu skutočne osvojiť, 
napríklad prístup pod vedením podnikov, ktorý sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, môžu napomôcť 
dosiahnutie tejto zmeny tak, ako to silové opatrenia nikdy nedokážu, vytvorením podnikateľského 
prostredia, v ktorom môžu ženy zaujať svoje miesto na základe zásluh a bez prízraku dekoratívneho 
postavenia.“

 „Povinné kvóty či ciele tiež predpokladajú, že všetky podniky začínajú z rovnakého východiska.
V podnikaní neexistuje jedno riešenie pre všetkých a spoločnosti potrebujú určitý stupeň pružnosti, 
aby mohli robiť to, čo je pre ich podnikanie najlepšie. Podniky a podnikové štruktúry si musia 
zachovať pružnosť, ktorá im umožní reagovať na meniace sa okolnosti a meniace sa potreby odvetvia, 
veľkosť a druh podnikania.“

 „Členské štáty sa navyše navzájom veľmi líšia, majú rôzne kultúry, vlastnosti, režimy riadenia 
spoločností, zloženie pracovnej sily, vzdelávacie normy a začínajú z rôznych východísk. Existujú tiež 
rôzne štruktúry spoločností a vrcholových orgánov, ktoré môžu sťažiť zmysluplné uplatňovanie 
celoeurópskych cieľov.“
 „Jednotlivé krajiny musia mať, podobne ako podniky, možnosť reagovať na meniace sa prostredie 
a na meniace sa potreby sektora, veľkosť a druh podnikania, a rozhodujúce je, aby si v tomto smere 
zachovali pružnosť. Členské štáty si musia zachovať schopnosť spolupracovať s podnikateľským 
prostredím na rozvoji riešení, ktoré zohľadňujú podmienky ich vlastného hospodárstva a trhu práce. 
A je možné preukázať, že toto sa deje vo všetkých členských štátoch EÚ.“

 „Domnievame sa, že pre spoločnosti v Spojenom kráľovstve je dobrovoľný prístup pod vedením 
podnikov zameraný na zlepšenie zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností tým správnym 
prístupom.“37

1.40 Štátna tajomníčka sa tiež odvoláva na závery samotného výboru Komisie pre posudzovanie 
vplyvu, ktorý v auguste 2012 pripomenul, že mnoho členských štátov prijalo opatrenia, ktoré zrejme 
priniesli významný pokrok, a že dôkazy, ktoré majú preukázať potrebu a primeranosť záväzného 
opatrenia EÚ, sú veľmi slabé.

                                               
35 Pozri odsek 20 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
36 Pozri odsek 21 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
37Pozri odseky 41 – 45 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.
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Posúdenie finančných dôsledkov opatrenia EÚ vládou

1.41 Návrh smernice nemá žiadne dôsledky týkajúce sa rozpočtu EÚ, vláda však s prihliadnutím na 
číselné údaje uvedené v posúdení vplyvu, ktoré predložila Komisia, odhaduje, že súhrnné náklady 
kótovaných spoločností v Spojenom kráľovstve určené na zabezpečenie dodržiavania smernice 
dosiahnu do roku 2020 pravdepodobnú úroveň okolo 9 miliónov GBP. Ďalšie náklady budú spojené so 
sledovaním rodového zloženia vrcholových orgánov a s prijímaním opatrení na presadzovanie 
smernice voči kótovaným spoločnostiam, ktoré ju nedodržia.

Záver

1.42 Nepochybujeme o tom, že existujú významné štrukturálne a kultúrne prekážky, ktoré stále brzdia 
úsilie o dosiahnutie vyváženejších a rozmanitejších vrcholových orgánov spoločností. Nedostatočná 
rozmanitosť nepostihuje len ženy a rodová rovnosť je oblasť, v ktorej má EÚ jasnú právomoc konať.
Pomalý pokrok v oblasti zvyšovania rodovej rozmanitosti vrcholových orgánov spoločností je zrejmý, 
pričom Komisia predpokladá, že dosiahnutie vyváženého zastúpenia by trvalo ďalších 40 či viac 
rokov. Okrem toho pripomíname, že napriek nedávnemu úsiliu, ktoré sa v Spojenom kráľovstve 
vynaložilo, Komisia odhaduje, že pri súčasnom vývoji bude mať v Spojenom kráľovstve do roku 2020 
medzi riadiacimi pracovníkmi (výkonnými a nevýkonnými) aspoň 40 % žien len 17 % kótovaných 
spoločností, na ktoré sa smernica vzťahuje.38 Skutočnosť, že EÚ má právomoc konať a že Komisia by 
rada konala, ešte neznamená, že opatrenie EÚ je naozaj odôvodnené.

1.43 Súhlasíme s obavou vlády, že opatrenie, ktoré navrhuje Komisia, má veľmi blízko k zavedeniu 
záväzných kvót, pokiaľ ide o podiel žien zastúpených vo vrcholových orgánoch spoločností, aj keď je 
vyjadrené v podobe kvantitatívneho cieľa. Prvý prostriedok na overenie zásady subsidiarity 
ustanovuje, že EÚ môže konať „len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou 
nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť“.39 Komisia zdôrazňuje rozdielne prístupy členských 
štátov (zavedenie záväzných kvót, stanovenie nezáväzných cieľov, návrh dobrovoľných iniciatív 
podnikov, neprijatie žiadnych opatrení) a tvrdí, že pokrok v oblasti vyváženejšieho zastúpenia mužov 
a žien vo vrcholových orgánoch spoločností bude príliš pomalý. Pripomíname však, že mnoho 
vnútroštátnych opatrení bolo zavedených za posledný rok či dva, a domnievame sa, že je ešte priskoro 
považovať ich za neúčinné. Domnievame sa, že je potrebné ďalšie obdobie zvažovania a hodnotenia, 
aby sa posúdilo, ktoré opatrenia fungujú a ktoré nefungujú, a aký hmatateľný pokrok sa dosiahol, kým 
vyslovíme záver, že členské štáty nie sú ochotné konať alebo že opatrenia, ktoré zavádzajú, budú 
neúčinné.

1.44 Komisia uvádza odpor podnikateľského prostredia ako možný činiteľ, ktorý má vysvetliť 
neochotu členských štátov konať, a obhajuje opatrenie na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť „rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže“. Veľká časť analýzy na podporu návrhu Komisie sa však opiera 
o silu dôvodov v prospech zavedenia rozmanitejších vrcholových orgánov ako prostriedku na 
zlepšenie riadenia a výkonnosti firiem. Zdá sa preto, že existuje viac a nie menej dôvodov na to, aby 
členské štáty prijímali opatrenia jednotlivo s cieľom presadzovať väčšiu rodovú vyváženosť vo 
vrcholových orgánoch spoločností ako prostriedok na zabezpečenie konkurenčnej výhody.

1.45 Komisia predkladá dva ďalšie dôvody na odôvodnenie opatrenia v rámci druhého prostriedku na 
overenie zásady subsidiarity, podľa ktorého sa má preukázať, že opatrenie na úrovni EÚ by bolo pri 
dosahovaní väčšej rodovej vyváženosti účinnejšie. Po prvé tvrdí, že rozdielne prístupy k právnej 
                                               
38Pozri s. 45 a 46 prílohy 2.
39 Pozri článok 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ.
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úprave môžu viesť k „praktickým komplikáciám“, ktoré môžu mať nepriaznivý dosah na vnútorný trh.
Ako príklad sa uvádza možnosť vylúčenia spoločnosti s nedostatočným počtom žien v riadiacich 
pozíciách z verejného obstarávania, či problémy takejto spoločnosti pri zakladaní dcérskej spoločnosti 
v inom členskom štáte. Nedostatočná transparentnosť pri nábore a výberových konaniach na pozície 
vo vrcholových orgánoch spoločností môže tiež predstavovať obmedzenie slobody pohybu na 
vnútornom trhu a môže mať vplyv na rozhodnutia investorov. Uznávame, že to všetko je teoreticky 
možné, domnievame sa však, že Komisia musí predložiť omnoho silnejšie dôkazy o problémoch, 
ktoré na vnútornom trhu skutočne existujú, kým začne tvrdiť, že opatrenie EÚ je odôvodnené 
s cieľom zladiť rôzne vnútroštátne prístupy.

1.46 Po druhé, uznávame, že zvýšenie účasti a viditeľnosti žien vo vedúcich pozíciách zodpovedných 
za rozhodovanie o hospodárskych otázkach môže mať priaznivé vedľajšie účinky z hľadiska účasti 
žien na trhu práce a môže prispieť k hlavnému cieľu stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti. 
Ako sme však už uviedli, domnievame sa, že je priskoro vyslovovať záver, že také opatrenie na 
úrovni EÚ, aké navrhuje Komisia, je nevyhnutne jediným, či najlepším spôsobom na dosiahnutie 
tohto cieľa.

1.47 Vítame úsilie Komisie, ktoré vynakladá v dôvodovej správe priloženej k návrhu smernice aj 
v odôvodneniach návrhu s cieľom predložiť určitý základ na opatrenie EÚ. Dôvody uvedené 
v odôvodneniach, ktoré zaberajú deväť strán, majú skutočne omnoho väčší rozsah ako funkčné 
ustanovenia smernice, ktoré majú 11 článkov a zaberajú päť strán. Domnievame sa, že to svedčí
o rozpakoch v rámci samotnej Komisie, pokiaľ ide o dôvody na vznik právneho predpisu, aj pokiaľ 
ide o povahu navrhovaného právneho predpisu. Uznávame, že Komisia sa pokúsila nejako naznačiť 
kvantitatívny a kvalitatívny dosah opatrenia na úrovni EÚ v porovnaní s tým, čo by bolo možné 
očakávať, keby EÚ neprijala žiadne opatrenie, domnievame sa však, že neposkytla dostatočné dôkazy 
o nadnárodných účinkoch či o nejakom významnom dosahu na fungovanie vnútorného trhu.
Odporúčame preto, aby po diskusii v pléne snemovňa do 15. januára 2013 zaslala pripojené 
odôvodnené stanovisko predsedom inštitúcií EÚ.

1.48 Medzitým máme v úmysle preskúmať smernicu, sme však spokojní s vyriešením otázky 
oznámenia. Privítali by sme stanovisko štátnej tajomníčky, pokiaľ ide o presnosť predpokladu 
Komisie, že do roku 2020 bude mať medzi riadiacimi pracovníkmi (výkonnými a nevýkonnými) 
aspoň 40 % žien len 17 % kótovaných spoločností v Spojenom kráľovstve, na ktoré sa smernica 
vzťahuje. Žiadame tiež štátnu tajomníčku, aby vzhľadom na tento pomalý pokrok vysvetlila, prečo sa 
domnieva, že opatrenia navrhnuté Komisiou by mali „opačný účinok“ a že ich výsledkom bude „viac 
a nie menej prekážok pre ženy a menej účinné vrcholové orgány“.40 Zároveň s potešením očakávame 
výsledky konzultácií vlády so zainteresovanými stranami a žiadame štátnu tajomníčku, aby predložila 
správy o priebehu rokovaní.

                                               
40 Pozri odsek 24 dôvodovej správy štátnej tajomníčky.


