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Výbor pro právní záležitosti

17. 1. 2013

SDĚLENÍ ČLENŮM
(14/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko Sněmovny lordů 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 Sněmovny lordů Spojeného 
království týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

SNĚMOVNA LORDŮ

Tajemník parlamentu

11. ledna 2013

16433/12: 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, jejž předložila Komise

Dne 10. ledna 2013 rozhodla Sněmovna lordů Spojeného království následujícím způsobem:

„sněmovna 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 (16433/12), jejž 
předložila Komise, není v souladu se zásadou subsidiarity, a to z důvodů uvedených 
v šesté zprávě Výboru pro Evropskou unii (dokument Sněmovny lordů č. 97); a 
v souladu s článkem 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
pověřuje tajemníka parlamentu, aby toto odůvodněné stanovisko předal předsedům 
evropských orgánů.“

S potěšením tak činím. Přikládám výše zmíněnou zprávu.

David Beamish

Tajemník parlamentu
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SNĚMOVNA LORDŮ

Výbor pro Evropskou unii

9. zpráva v období 2012–2013

Posouzení zásady subsidiarity: Genderová vyváženost v řídících a 
dozorčích orgánech

Zpráva

Bude vytištěno dne 18. prosince 2012 a zveřejněno dne 20. prosince 2012.

Zveřejněno z pověření Sněmovny lordů

Londýn, The Stationery Office Limited
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Posouzení zásady subsidiarity: Genderová vyváženost 
v řídících a dozorčích orgánech

COM(2012) 614 – 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

Doporučení

1. Doporučujeme, aby Sněmovna lordů vydala odůvodněné stanovisko, které je uvedeno 
níže a které konstatuje, že navrhovaná směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity; 
a zaslala je předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise v souladu 
s ustanoveními smluv Evropské unie,1 před vypršením lhůty stanovené na 15. ledna 
2012.

Souvislosti přezkumu

2. V květnu 2012 zahájila Komise konzultaci o nerovnováze mezi muži a ženami v EU 
s cílem nalézt opatření, která vyřeší „přetrvávající nedostatek genderové rozmanitosti 
v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropě“, a to včetně 
případných legislativních kroků.2 Výbor tuto věc prošetřil a dne 9. listopadu 2012 vydal 
zprávu, která předjímala zveřejnění zmíněného legislativního návrhu.3 Výbor dospěl 
k závěru, že by se legislativní kvóty pro genderovou vyváženost ve společnostech měly 
použít pouze v krajním případě, pouze pokud byly vyčerpány veškeré další možnosti a 
podnikatelské odvětví není ochotno změnit své zvyklosti. Ze skutečností zjištěných 
v průběhu šetření vyplynulo, že nelze tvrdit, že kvóty jsou jedinou zbývající možností, 
neboť členské státy EU považují genderovou rozmanitost v řídících a dozorčích 
orgánech za prioritu. Výbor dále namítl, že cíl, který Komise stanovila na 40 %, je příliš 
ambiciózní, jelikož v současné době tohoto podílu zdaleka nedosahuje ani Finsko, které 
je na tom z hlediska genderové vyváženosti nejlépe. Návrh směrnice předložený Komisí 
byl zveřejněn dne 14. listopadu 2012.

Výhrady k přezkumu

3. Tuto zprávu připravil podvýbor pro vnitřní trh, infrastrukturu a zaměstnanost (podvýbor 
B), jehož členové jsou uvedeni v seznamu v příloze. Tato zpráva nezavršuje náš 
přezkum tohoto návrhu.

Odůvodněné stanovisko

4. Přezkoumali jsme návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové 

                                               
1 Čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a článek 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
2 Evropská komise, konzultace o genderové nerovnováze v EU, květen 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equality/opinion/120528_en.htm
3 Výbor pro Evropskou unii, 5. zpráva (2012–2013): Ženy v řídících a dozorčích orgánech (dokument Sněmovny 
lordů č. 58).
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vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností 
kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních, především z hlediska jeho souladu 
se zásadou subsidiarity. Zásada subsidiarity stanoví, že v oblastech politik, které 
nespadají do výlučné pravomoci Evropské unie, ale v jejichž rámci je pravomoc sdílena 
s členskými státy, může Unie jednat „pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené 
činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy“.4 Má-li tedy EU jednat 
v souladu se zásadou subsidiarity, její činnost musí mít v porovnání s opatřeními na 
úrovni členských států „přidanou hodnotu“ a musí být „nezbytná“. Cíl posílit 
genderovou rozmanitost v řídících a dozorčích orgánech v plné míře podporujeme, 
dospěli jsme však k závěru, že tento návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity.

5. Cílem navrhované směrnice je zvýšit počet žen v řídících a dozorčích orgánech 
v Evropě a stanovit minimální cíl, aby 40 % členů dozorčí rady / nevýkonných členů 
správní rady tvořily ženy, a to do roku 2020 ve společnostech kotovaných na burzách a 
do roku 2018 v kotovaných veřejných společnostech. Komise konstatuje, že toto 
opatření je nezbytné, jelikož v řídících a dozorčích orgánech obchodních společností 
v EU existuje genderová nevyváženost, o čemž svědčí skutečnost, že ženy v největších 
kotovaných společnostech zastávají pouze 13,7 % pozic v dozorčích a řídících orgánech 
a že mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady je pouze 15 % žen.

6. Podle navrhované směrnice bude tohoto cíle dosaženo tím, že kotované společnosti 
v EU budou povinny při výběru ze dvou stejně kvalifikovaných kandidátů obou pohlaví 
upřednostnit kandidáta nedostatečně zastoupeného pohlaví. Členské státy by musely 
zajistit, aby ve společnostech byly zavedeny transparentní a z genderového hlediska 
neutrální postupy jmenování kandidátů do řídících a dozorčích orgánů a aby u sporných 
výsledků výběru byla zveřejněna kvalifikační kritéria a hodnocení. Navrhovaná 
směrnice rovněž obsahuje požadavek, aby členské státy zavedly určitou formu sankcí 
pro společnosti, které nezavedou přiměřeně otevřené a z genderového hlediska neutrální 
postupy jmenování kandidátů.

7. Svou iniciativu v této oblasti Komise odůvodňuje tím, že některé členské státy již 
zavedly opatření pro posílení genderové vyváženosti, která se však od sebe navzájem do 
značné míry liší, a že řada členských států v této oblasti nepřijala žádná opatření, kvůli 
čemuž je podíl žen mezi členy řídících a dozorčích orgánů nadále velmi nízký. Komise 
zastává názor, že opatření na úrovni EU umožní na vnitrostátní úrovni překonat 
váhavost členských států při regulaci této oblasti, neboť by tak mohly znevýhodnit 
vlastní společnosti vůči společnostem z jiných členských států. Uvádí, že rozdílné 
právní předpisy na vnitrostátní úrovni pravděpodobně způsobí praktické problémy ve 
fungování vnitřního trhu, jelikož předpisy upravující právo obchodních společností a 
sankce za nesplnění kvót závazných podle vnitrostátního práva (např. vyloučení z účasti 
na veřejných zakázkách) budou v každém členském státě jiné. Komise tvrdí, že pouze 
opatření na úrovni EU mohou Unii zajistit rovné konkurenční podmínky.

8. Argument Komise, že směrnice je nutná, není přesvědčivý. Příslušná literatura 
pojednávající o organizačních strukturách uvádí, že mezi členy řídících a dozorčích 
orgánů by mělo být alespoň 30 % procent žen, což je tzv. „kritické množství“ 

                                               
4 Čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.
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zastoupení žen, které znatelně ovlivní podnikovou kulturu.5 Komise tuto myšlenku sice 
cituje, avšak podle našeho názoru neodůvodňuje vyšší procentní podíl (40 %).6 Tvrzení 
Komise, že je nutné stanovit vyšší podíl, aby bylo možné zajistit „kritické množství“ 
žen v řídících a dozorčích orgánech v členských státech, kde tyto orgány mají obvykle 
nižší počet členů, nás nepřesvědčilo. Tento návrh nebere v úvahu rychlost provádění 
změn a strukturu řídících a dozorčích orgánů v každém členském státě.

9. Komise mimo to dostatečně neprokázala, že opatření přijatá na vnitrostátní úrovni 
nejsou účinná. Ve svém posouzení dopadů ze srpna 2012 sama připouští, že členské 
státy v této oblasti přijaly významná opatření a že podklady, které by poukazovaly na 
nutnost zavést opatření na úrovni EU, nejsou příliš přesvědčivé. V posouzení dopadů se 
uvádí, že stávající a plánovaná opatření členských států dle předpokladů povedou do 
roku 2020 i bez přijetí právních předpisů na úrovni EU ke zvýšení počtu žen mezi členy 
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady z 15 % na 24 %.7 Je to důležitý krok 
k dosažení kritického množství 30 %, jelikož 15 členských států dosud žádná opatření 
nepřijalo. Rostoucí tendence v této oblasti naznačují, že skutečný stav v roce 2020 
překročí odhadovaných 24 %.

10. Komise tvrdí, že „z četných studií rovněž vyplývá, že existuje pozitivní vztah mezi 
genderovou diverzitou v nejvyšším vedení a finanční výkonností i ziskovostí 
společnosti“.8 V nedávné zprávě jsme shledali, že pro toto prohlášení neexistuje 
dostatek důkazů.

11. Ve Spojeném království se za pouhý rok a půl zvýšil podíl žen mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady o 4,8 % u společností zahrnutých do indexu FTSE 100 
a o 4,2 % u společností zahrnutých do indexu FTSE 250. Z výzkumu Cranfield School 
of Management vyplývá, že vývoj ve Spojeném království směřuje k dosažení 36,9 % 
žen v řídících a dozorčích orgánech do roku 2020.

12. Nezdá se, že by provádění návrhu na úrovni EU mělo „přidanou hodnotu“. Komise 
tvrdí, že je třeba zavést jednotná pravidla, aby vnitřní trh mohl fungovat praktickým a 
konkurenceschopným způsobem. Toto odůvodnění neobstojí, zohledníme-li skutečnost, 
že návrh s sebou nese administrativní zátěž a že jednotlivé členské státy mají různé 
kulturní zvyklosti a uplatňují odlišné postupy. Například právo Spojeného království 
nerozlišuje výkonné a nevýkonné členy správní rady a nutnost zavést toto rozlišení (jak 
vyžaduje navrhovaná směrnice) by mohla mít značné legislativní důsledky. Mimo to je 
velmi nepravděpodobné, že by EU byla schopna ovlivňovat postoje společností přímo 
v rámci kulturního zázemí daného členského státu, a tak dosáhnout změn uvnitř 
obchodního světa a zajistit dlouhodobé a udržitelné řešení. Naše nedávná zpráva na toto 
téma například zdůrazňuje, že je důležité, aby společnosti měly stále k dispozici 
dostatečný počet talentovaných žen, které jsou připraveny a schopny nastoupit na pozice 

                                               
5 Výbor pro Evropskou unii, 5. zpráva (2012–2013): Ženy v řídících a dozorčích orgánech (Dokument Sněmovny 
lordů č. 58), s. 18.

6 COM (2012)614, s. 5; SWD 349.
7 Stanovisko GŘ pro spravedlnost k posouzení dopadu nákladů a přínosů lepší genderové vyváženosti v řídících 
a dozorčích orgánech společností kotovaných na burze, které provedl výbor pro posouzení dopadů zřízený 
Evropskou komisí: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Bod odůvodnění 8 návrhu.
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v řídících a dozorčích orgánech.

13. Legislativní opatření na úrovni EU se nám v současné době jeví jako zbytečné a 
domníváme se, že by mohlo ztížit dosažení cíle, jejž Komise uvádí, a to posílit 
genderovou rozmanitost v řídících a dozorčích orgánech. Tyto problémy by bylo 
efektivnější řešit opatřeními na úrovni členských států. Zastáváme stanovisko, rovněž 
uvedené v naší zprávě, že Komise by mohla vnitrostátní opatření vhodně doplnit jejich 
sledováním a vydáním nezávazného doporučení, v němž by naléhavě vyzvala 
k rozsáhlým opatřením a nastínila možnosti politického vývoje. Pokud některé členské 
státy nesplní své povinnosti v oblasti boje proti diskriminaci, Komise by měla zvážit 
další kroky.


