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Věc: Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky 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 polského Sejmu týkající se 
výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

USNESENÍ Sejmu Polské republiky

ze dne 4. ledna 2013

k nálezu, 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 se zásadou 
subsidiarity

Sejm Polské republiky na základě článku 148cc svého jednacího řádu dospěl k závěru, 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 se zásadou subsidiarity, stanovenou v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii. Návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, protože není 
zaručeno, že přijetím opatření na úrovni EU lze vytyčených cílů dosáhnout lépe než na 
vnitrostátní úrovni. Odůvodněné stanovisko obsahující důvody, na jejichž základě Sejm 
dospěl k tomuto závěru, je připojeno k tomuto usnesení.

MARŠÁLEK SEJMU
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Příloha k usnesení Sejmu Polské republiky ze dne 4. ledna 2013

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 4. ledna 2013

obsahující důvody, na jejichž základě dospěl Sejm k rozhodnutí, 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 se zásadou subsidiarity

Sejm Polské republiky dospěl k závěru, 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 se zásadou 
subsidiarity, stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Návrh není v souladu se 
zásadou subsidiarity, protože není zaručeno, že přijetím opatření na úrovni EU lze vytyčených 
cílů dosáhnout lépe než na vnitrostátní úrovni.

Cílem směrnice je „zajistit vyváženější zastoupení mužů a žen mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady kotovaných společnosti tím, že zavádí opatření, jejichž cílem 
je urychlit pokrok v oblasti genderové vyváženosti“ (článek 1). Podle názoru Sejmu návrh 
nedosahuje tohoto cíle „uspokojivěji“ – ve smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a 
článku 5 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, – než právní předpisy 
členských států na vnitrostátní úrovni.

Ve svém odůvodnění k nezbytnosti přijetí opatření obsažených v tomto návrhu Evropská 
komise uvádí nedostatečné zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech veřejně 
kotovaných společností a skutečnost, že navzdory opatřením, jež přijaly členské státy, nedošlo 
k významnému zlepšení situace. Sejm konstatuje, že Komise vnímá nerovnováhu v 
zastoupení mužů a žen v řídících a dozorčích orgánech společností pouze z hlediska počtu 
žen, vyjádřeného v procentech, jež zaujímají pozice v řídících a dozorčích orgánech
největších veřejně kotovaných společností. Komise nepředložila žádnou analýzu příčin tohoto 
jevu v jednotlivých členských státech. Spolehlivějším ukazatelem by bylo porovnat počet žen, 
které se v jednotlivých členských státech ucházely o nejvyšší pozice ve společnostech a které 
nakonec nebyly vybrány. To by umožnilo v jednotlivých členských státech lépe odkrýt 
příčiny problému, které nemusí být totožné. V situaci, kdy tato analýza není k dispozici, není 
možné zaručit platnost základního východiska návrhu, totiž že největší překážkou pro 
dosažení větší genderové rozmanitosti u členů řídících a dozorčích orgánů je nedostatek 
transparentnosti kritérií pro výběr zaměstnanců do těchto pozic a při jejich přijímání. 
Nepředložení této analýzy také naznačuje, že provedení jednotného a závazného opatření na 
zavedení „parity“ pohlaví v celé EU se může ukázat jako efektní, ale ne efektivní a skutečný 
prostředek ke změně současného stavu. Podle názoru Sejmu nejsou navrhovaná opatření 
schopna dosáhnout cíle stanoveného autorem návrhu: vyšší kvality rozhodování a lepšího 
ekonomického růstu EU (body odůvodnění 8 a 9). Bez znalosti příčiny problému není možné 
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ani říci, zda může navrhovaný způsob řešení být účinný.

Je třeba poznamenat, že otázky pravomocí a pravidel na jmenování a odvolávání řídících a 
dozorčích orgánů veřejně kotovaných akciových společností nebyly dosud na úrovni EU 
jednotně řešeny. I v oblasti tak zásadního významu, jako je model řízení společnosti 
(monistický nebo dualistický systém), se právní systémy členských států vyznačují značnou 
odlišností. Pokud ani základní otázka, jakou je jmenování členem dozorčí rady nebo 
výkonným či nevýkonným členem správní rady daných společností, není překážkou rozvoje 
vnitřního trhu, tím spíše nemohou být takovou překážkou právní předpisy upravující 
přítomnost žen v těchto orgánech. V dokumentu, k němuž vydává Sejm stanovisko, není 
uveden žádný údaj, který by podpořil tvrzení, že nedostatek regulace týkající se rovnosti žen a 
mužů má negativní dopad na rozhodnutí investorů nakoupit akcie společnosti, a není ani 
jasné, jak navrhované řešení zlepší výkonnost společností. Chybí také dostatek důkazů 
svědčících o tom, že nedostatečná regulace v oblasti rovného zastoupení žen a mužů v řídících 
a dozorčích orgánech společnosti negativně ovlivňuje fungování vnitřního trhu.

Stanovení požadavku na alespoň 40% zastoupení žen, a to výlučně na pozici členů dozorčí 
rady / nevýkonných členů správní rady, dále není v souladu se zásadou subsidiarity. 
Důvodová zpráva uvádí, že „návrh upustil od varianty, podle které by se stanovily pevné 
závazné cíle, pokud jde o členy představenstva / výkonné členy správní rady, neboť tito 
členové musí mít rozsáhlejší znalosti konkrétního odvětví a více zkušeností s každodenním 
řízením podniku“ (bod 2 důvodové zprávy – Výsledky konzultací se zúčastněnými stranami a 
posouzení dopadu). Navrhované řešení podporuje větší zastoupení žen pouze na pozicích, 
které vyžadují méně odborných znalostí a méně manažerských zkušeností, což dále přispívá 
k utužování stereotypních představ, místo aby je odstraňovalo. To může vést k opačným 
důsledkům, než jaké návrh zamýšlel, tj. k prohlubování neochoty svěřovat pozice členů 
dozorčí rady / nevýkonných členů správní rady ženám.

Podle názoru Sejmu porušuje návrh také zásadu proporcionality. Jak uvádí Evropská komise, 
nedostatečné zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech společností je z velké části 
zapříčiněno malou transparentností při přijímání zaměstnanců a sestavování kritérií vhodných 
uchazečů o tyto pozice. V tomto případě k dosažení cíle směrnice postačí, aby byla na 
evropské úrovni přijata opatření sloužící k objektivizaci kritérií pro výběr členů řídících a 
dozorčích orgánů společnosti, a není nutné přijímat závazné kvóty.

Sejm také upozorňuje, že došlo k porušení zásady svěření pravomocí. Podle čl. 5 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách 
členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, jež nejsou 
Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům. Právní základ, na nějž se odvolává 
navrhovaná směrnice, je čl. 157 odst. 3 SFEU. Ustanovení čl. 157 odst. 1 a 2 SFEU užívají 
termínu „pracovník“. Soudní dvůr vyzdvihl, že se jedná o svébytný pojem práva EU a 
označuje osobu, která po dané období vykonává služby ve prospěch jiné osoby, a to podle 
jejích pokynů, za což obdrží odměnu (rozsudek Soudního dvora ze dne 3. července 1986 ve 
věci 66/85 Deborah Lawrie-Blum v. spolková země Bádensko-Württembersko, body 16 a 17, 
a rozsudek Soudního dvora ze dne 13. ledna 2004 ve věci 256/01 Allonby v. Accrington a 
Rossendale College, body 67–71). Ustanovení čl. 157 odst. 3, který je přímým právním 
základem pro přijetí navrhované směrnice, však neobsahuje pojem „pracovník“, ale pojmy 
„práce“ a „zaměstnanost“. Systémová interpretace vede k závěru, že tyto pojmy označují 
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vztah, v němž je jedna strana podle čl. 157 odst. 1 a 2 SFEU pracovníkem. Čl. 2 odst. 5 
návrhu směrnice stanoví, že se směrnice vztahuje na každého člena správní rady. Přitom 
pozice člena správní rady společnosti se ne vždy slučuje s pojmem „zaměstnanost“ (ve smyslu 
SFEU). Existují případy, kdy chybí prvek vykonávání pokynů, nebo dokonce přijímání 
odměny. Citované ustanovení zmocňuje pouze k přijetí opatření k zajištění rovného postavení 
žen a mužů v oblasti práce a zaměstnanosti. Návrh nezohledňuje různé formy zaměstnávání 
členů správních rad společností v jednotlivých členských státech. To v důsledku vede 
k rozšíření působnosti návrhu směrnice nad rámec právního základu pro její přijetí.

Sejm tedy zaujímá stanovisko, 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 (COM(2012) 0614) porušuje zásadu 
subsidiarity, proporcionality a svěření pravomocí.


