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OZNÁMENIE POSLANCOM
(20/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Českej republiky k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšovaní rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a 
súvisiacich opatreniach
(COM(2012)0614 – 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 Poslaneckej snemovne Českej republiky k 
uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Parlament Českej republiky
POSLANECKÁ SNEMOVŇA

2012
6. volebné obdobie

274.

UZNESENIE

výboru pre európske záležitosti
z 39. schôdze, ktorá sa konala 6. decembra 2012 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti 
medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze 
a súvisiacich opatreniach (kód dokumentu 16433/12, COM(2012) 614 final)

o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vyvážené zastúpenie mužov a žien vo 
vedúcich pozíciách v podnikoch: prínos k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu 
rastu (kód dokumentu 16428/12, COM(2012) 615 final)

___________________________________________________________________________

Výbor pre európske záležitosti po vypočutí informácie námestníka ministerky práce 
a sociálnych vecí Zdeňka Kadleca, hlavnej riaditeľky oddelenia medzinárodných vzťahov 
Ministerstva spravodlivosti Mgr. Zuzany Fišerovej, po vypočutí spravodajskej správy 
poslancov Sone Markovej a Viktora Paggiu a po rozprave

s c h v a ľ u j e stanovisko, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu.

Soňa Marková v. r.
Josef Šenfeld v. r. Viktor Paggio v. r. Jan Bauer v. r.
overovateľ výboru spravodajcovia výboru predseda výboru 
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Príloha k uzneseniu č. 274

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 

kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach

COM(2012) 614 final, kód Rady 16433/12
medziinštitucionálny spis: 2012/0299/COD

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vyvážené 
zastúpenie mužov a žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch: prínos k 

inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu

COM(2012) 615 final, kód Rady 16428/12

 Právny základ:
Článok 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [návrh smernice – COM(2012) 
614 final].
Informačný dokument [oznámenie – COM(2012) 615 final].

 Dátum zaslania Poslaneckej snemovni prostredníctvom výboru pre európske 
záležitosti (VEZ): 
21. 11. 2012

 Dátum prerokovania vo VEZ:
29. 11. 2012 (1. kolo)

 Postup:
spolurozhodovací [návrh smernice – COM(2012) 614 v konečnom znení].
Dokument nie je predmetom hlasovania v Rade [oznámenie – COM(2012) 615 final].

 Predbežné stanovisko vlády (podľa článku 109a ods. 1 rokovacieho poriadku 
poslaneckej snemovne):
Zo dňa 30. 11. 2012, doručené výboru pre európske záležitosti 5. 12. 2012 
prostredníctvom systému ISAP.

 Hodnotenie z hľadiska zásady subsidiarity:
Návrh smernice COM(2012) 614 final nie je v súlade so zásadou subsidiarity (pozri 
ďalej).

 Zdôvodnenie a predmet:
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1. Všeobecné
Pozitívne opatrenia (v angličtine affirmative action či positive action), ktoré sa niekedy 
oproti pôvodnému významu do češtiny prekladajú s negatívnymi konotáciami ako 
pozitívna diskriminácia,1 zahŕňajú širokú škálu opatrení, prostredníctvom ktorých sa štát 
usiluje zlepšiť postavenie naozaj znevýhodnených skupín, ktoré sa nachádzajú 
v nerovnocennom postavení oproti ostatným skupinám. Pozitívne kroky súvisia najmä s 
materiálnou rovnosťou a uplatňujú sa najmä v prípadoch, keď prostriedky formálnej 
rovnosti nevedú k požadovanému cieľu. Prostriedky pozitívnych opatrení sa využívajú v 
rámci právnych poriadkov mnohých štátov; hlavne tých, v ktorých skupiny obyvateľstva 
čelili rasovej či kastovej diskriminácii, napríklad v USA, Indii a Juhoafrickej republike. 

Zvýhodnením určitých skupín prostredníctvom pozitívnych opatrení sa však zároveň 
narúša mechanizmus formálnej spravodlivosti v zmysle rovnocenného zaobchádzania, 
preto by toto narúšanie malo byť podmienené závažnými skutočnosťami. V odbornej 
literatúre2 venovanej problematike diskriminácie sa uvádzajú štyri okruhy ospravedlnení 
pozitívnych opatrení: 

– náprava predchádzajúcich krívd,
– redistribúcia majetku,
– väčšie zastúpenie menšinových skupín obyvateľstva, 
– väčšia sociálna súdržnosť, znižovanie spoločenského napätia.

Do kategórie „väčšie zastúpenie menšinových skupín obyvateľstva“ (v zmysle menšinovo 
zastúpených skupín obyvateľstva) spadajú aj opatrenia zamerané na rodovú vyváženosť a 
posilnenie zastúpenia žien vo vyšších a stredných vedúcich pozíciách Obzvlášť 
nevyrovnaná situácia vládne v riadiacich a dozorných orgánoch podnikov. Podľa údajov 
Európskej komisie predstavujú ženy len 13,7 % členov riadiacich a dozorných orgánov 
podnikov, 15 % členov dozornej rady/nevýkonných členov správnej rady a len 3,2 % 
predsedov. Vzhľadom na skutočnosť, že 60 % absolventov vysokých škôl sú ženy, 
dospela Komisia k záveru, že je nutné navrhnúť právny nástroj, na základe ktorého by sa 
podiel žien na vedení spoločností zvýšil. 

Problematike účasti žien na rozhodovacom procese sa Európske spoločenstvo začalo 
aktívne venovať už v roku 19843. V stratégii pre rovnosť mužov a žien z roku 2010 
označila Európska komisia túto otázku za jednu zo svojich priorít. V roku 2011 Komisia 
spustila iniciatívu Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy, v ktorej vyzvala 
kótované spoločnosti v Európe, aby sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť zastúpenie žien vo 
svojich vrcholových orgánoch na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Európsky 
parlament vyzval spoločnosti na dosiahnutie tohto cieľa v rovnakom časovom horizonte aj 

                                               
1 Porovnaj znenie dôvodovej správy návrhu smernice COM(2012) 614. Český preklad návrhu smernice 
oproti pojmom zavedeným v odbornej literatúre a oficiálnemu prekladu do angličtiny, taliančiny, 
francúzštiny a španielčiny používa práve pojem „pozitívna diskriminácia“. Pojmovým znakom diskriminácie 
je znevýhodnenie, naopak pojmovým znakom pozitívnych opatrení sú zvýhodnenia poskytované doteraz 
znevýhodneným skupinám. Pozri Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. 
Beck, 2007, s. 22 a ďalej. K téme ďalej pozri napríklad Havelková B. Rovnost v odměňování žen a mužů. 
Praha: Auditorium, 2007.
2 Hlavne Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 28.
3 Odporúčanie Rady 84/635/EHS z 13. decembra 1984 o podpore pozitívnych opatrení týkajúcich sa žien.
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vo svojom uznesení o ženách a riadení podnikov zo 6. júla 20111. Vyzval tiež Komisiu, 
aby do roku 2012 navrhla právny predpis (vrátane kvót), ak sa kroky, ktoré podniknú 
spoločnosti a členské štáty, ukážu ako nedostatočné. Európsky parlament zopakoval túto 
výzvu na vytvorenie právneho predpisu vo svojom uznesení z 13. marca 2012 o rovnosti 
žien a mužov v Európskej únii – 20112. 

Keď však Komisia v marci 2012 zhodnotila pokrok v tejto oblasti, zistila, že priemerné 
ročné zlepšenie od roku 2003 dosahuje len 0,6 %3. To by znamenalo, že rodová 
vyváženosť by sa prirodzeným vývojom dosiahla za viac ako 40 rokov. Preto Komisia 
zahájila verejnú konzultáciu o možných krokoch, ktoré by pomohli prekonať túto 
nerovnováhu a vykonať posúdenie vplyvu v súvislosti s nákladmi a prínosmi prípadnej 
budúcej regulácie tejto oblasti. Výsledkom tejto činnosti je oznámenie o vyváženom 
zastúpení mužov a žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch: prínos k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu (COM(2012) 615 final) a návrh smernice o zlepšení 
rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných 
na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012) 614 final).

Všetky pozitívne opatrenia bez ohľadu na to, či sa prijímajú na úrovni celej Únie alebo 
(iba) na úrovni členských štátov, musia rešpektovať obmedzenia, ktoré v pomerne bohatej 
judikatúre4 týkajúcej sa vykonávania antidiskriminačných smerníc5 stanovil Súdny dvor 
EÚ: 
– Opatrenia sa musia týkať odvetvia, v ktorom sú ženy menej zastúpené.
– Opatrenia môžu viesť iba k uprednostneniu kandidátok, ktoré sú rovnako 

kvalifikované ako mužskí kandidáti.
– Opatrenia nesmú viesť k automatickému a bezpodmienečnému uprednostneniu 

rovnako kvalifikovaných kandidátok, ale musia obsahovať „ochrannú doložku“, ktorá 
zahŕňa možnosť udeliť v odôvodnených prípadoch výnimku zohľadňujúcu individuálnu 
situáciu, najmä osobnú situáciu každého kandidáta.

2. Situácia v členských štátoch EÚ a v Nórsku a na Islande
Systém právne záväzných kvót vrátane sankcií zatiaľ v Európskej únii zaviedli tri členské 
štáty (Francúzsko, Taliansko a Belgicko), všetky v roku 2011, a to podľa vzoru Nórska, 
ktoré je v oblasti kvót na zastúpenie žien „priekopníkom“, a Islandu. Holandsko a 
Španielsko tiež prijali právnu úpravu obsahujúcu kvóty v prospech menej zastúpeného 
pohlavia, ich nedodržiavanie je však bez sankcií. Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a 
Slovinsko uplatňujú kvóty na zastúpenie žien v predstavenstvách len v spoločnostiach 
kontrolovaných štátom.

                                               
1 2010/2115(INI).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu 2010/2115 (INI) zo 6. júla 2011 a uznesenie Európskeho parlamentu 
2011/2244 (INI) z 13. marca 2012.
3 Women in decision making in the EU – progress report, s. 13. K dispozícii na: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
quality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.
4 Pozri napríklad rozhodnutie Súdneho dvora vo veciach C-450/93 Kalanke, C-409/95 Marschall, C-407/98 
Abrahamsson.
5 Smernica o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k 
zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (76/207/EHS).
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Ďalšie členské štáty, ktoré neprijali právne záväzný systém kvót, zaviedli opatrenia na 
podporu zastúpenia žien vo vyšších riadiacich pozíciách založené na zásade dobrovoľnosti 
(napríklad Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Poľsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo).

a) Nórsko
Prvým štátom, ktorý vo svojom právnom poriadku zaviedol systém právne záväzných 
kvót, bolo Nórsko. V decembri 2003 prijalo zákon, podľa ktorého musí 40 % členov 
predstavenstiev akciových spoločností a štátnych podnikov tvoriť ženy. Štátne podniky 
dostali na splnenie tejto zákonnej požiadavky čas do roku 2006, akciové spoločnosti do 
roku 2008, a to pod hrozbou sankcií v podobe odmietnutia registrácie vznikajúcej 
spoločnosti, pokuty či dokonca zrušenia spoločnosti. 

V súvislosti s nórskou skúsenosťou sa poukazuje na fenomén tzv. zlatých sukní. Tento pojem sa používa na 
označenie úzkej skupiny žien, ktoré sa osvedčili vo firemnej oblasti a zastávajú funkcie v orgánoch v 
značnom počte obchodných spoločností. Ich začlenením do predstavenstva spoločností sa naplnia 
požiadavky právnej úpravy, avšak len formálne. Z absolútneho hľadiska sa mnohým ženám, ktoré nepatria 
do tejto exkluzívnej skupiny tzv. zlatých sukní, „sklený strop“ diskriminácie prelomiť nepodarí. Naopak 
vyťaženosť tzv. zlatých sukní, čiže žien, ktoré vykonávajú funkcie v orgánoch mnohých spoločností, im 
neumožňuje vykonávať povinnosti súvisiace s ich funkciami náležite, takže narastá riziko zníženia 
konkurencieschopnosti spoločnosti.1

Zavedenie pozitívnych akcií v Nórsku zároveň znamenalo pre nórske spoločnosti určité ekonomické 
náklady. Po oznámení plánu na zavedenie pozitívnych krokov v Nórsku výrazne poklesol kurz akcií 
dotknutých spoločností. Spoločnosti, ktoré boli nútené zvýšiť počet žien vo svojich orgánoch, zaznamenali v 
nasledujúcich rokoch zníženie ich hodnoty o 18 percent.2 Aj napriek týmto negatívnym javom nórska úprava 
splnila stanovený cieľ – pozitívne opatrenia viedli k 44 % zastúpeniu žien v predstavenstvách spoločností.3

b) Island
Relatívne ambiciózny cieľ 50 % zastúpenia žien v predstavenstvách verejných podnikov a 
spoločností, ktorých majoritným alebo jediným akcionárom je obec, sa stanovil už v roku 
2006. V roku 2010 sa prijala úprava požadujúca minimálne 40 % zastúpenie žien v 
predstavenstvách akciových spoločností s viac ako 50 zamestnancami do roku 2013.

c) Francúzsko 
Francúzsko pristúpilo v januári 2011 k zavedeniu povinného, minimálne 40 % zastúpenia 
žien v predstavenstvách kótovaných spoločností s viac ako 500 zamestnancami a 
spoločností, ktorých ročný zisk presahuje 50 miliónov EUR. Tento cieľ má byť splnený 
do januára 2017 s tým, že prechodné zastúpenie v hodnote 20 % sa má dosiahnuť už v 
januári 2014. Ak spoločnosti zákonné požiadavky nedodržia, členom ich predstavenstiev 
sa nevyplatia odmeny spojené s výkonom ich funkcie, prípadne sa anuluje menovanie 
členov predstavenstva. 

d) Taliansko
Podľa zákona z júna 2011 musia mať v Taliansku kótované spoločnosti, verejné podniky a 
podniky so štátnym podielom predstavenstvá s 33 % podielom žien do roku 2015 (20 % 
do roku 2012). Inak im hrozí pokuta až do výšky 1 milión EUR ročne a rozpustenie 
predstavenstva. 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms. 
Employee Relations Law Journal. Vol. 38. N. 3. Winter 2012, s. 5.
2 Ibid.
3 Ibid.
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e) Belgicko
Podľa belgickej úpravy zo septembra 2011 musia byť ženy zastúpené v predstavenstvách 
verejných podnikov (do rokov 2011 – 2012), kótovaných spoločností (2017 – 2018) a 
malých kótovaných spoločností (2019 – 2020) najmenej jednou tretinou. Ak ženy nebudú 
po stanovenom termíne dostatočne zastúpené v predstavenstve konkrétnej spoločnosti, 
bude vymenovanie všetkých novovymenovaných/znovu vymenovaných členov 
predstavenstva neplatné. Ak sa situácia nezlepší ani po jednom roku, stratia členovia 
predstavenstva nárok na všetky výhody a náhrady. 

 Obsah: 

a) Oznámenie o vyváženom zastúpení mužov a žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch:
prínos k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu (ďalej len „oznámenie“)

Oznámenie približuje aktuálny stav nedostatočného zastúpenia žien vo vedení podnikov, 
popisuje hlavné prekážky, ktoré ženám bránia v kariérnom postupe, a vysvetľuje spôsob, 
ako možno dosiahnuť štrukturálne a nezvratné zmeny.

Európska komisia v oznámení priznáva, že rodová nevyváženosť vo vedúcich pozíciách 
podnikov je len „špičkou ľadovca“ v oveľa širšom kontexte nerovností v postavení mužov 
a žien, ktoré majú pôvod v pretrvávajúcom tradičnom rozdelení úloh mužov a žien, 
rozdelení práce, orientácii žien a mužov pri výbere vzdelávania a koncentrácii žien len v 
niekoľkých pracovných odvetviach, ktoré sú často menej ocenené a horšie platené. 
Zásadnou prekážkou pre ženy usilujúce sa o vedúce pozície sú chýbajúce opatrenia na 
zladenie pracovných a rodinných povinností. Komisia sa venuje aj problematike 
takzvaného skleného stropu, čiže prekážkam, ktoré sa ženám kladú pri kariérnom postupe, 
a nedostatkom transparentnosti pri nábore a povyšovaní.

Komisia v odôvodnení ďalej uvádza opatrenia prijímané na úrovni členských štátov s 
cieľom zabezpečiť lepšiu rodovú vyváženosť vo vedúcich pozíciách podnikov a prichádza 
k záveru, že z hľadiska konkrétneho dosiahnutia pokroku a z hľadiska druhov opatrení 
prijatých na vnútroštátnej úrovni sa rozdiel medzi členskými štátmi EÚ stále zväčšuje. 
S odvolaním na ekonomické štúdie (najmä Credit Suisse, výskumný ústav (august 2012) 
Gender diversity and corporate performance a výskumná práca Deutsche Bank (2010) 
Towards gender-balanced leadership)) považuje za dokázané, že rodová rôznorodosť v 
riadiacich a dozorných orgánoch vedie k inovatívnym nápadom, zvýšeniu 
konkurencieschopnosti a výkonnosti a lepšej správe a riadeniu spoločností. Keďže 
jednotlivé vnútroštátne iniciatívy stanovujú rozdielne požiadavky na správu a riadenie 
spoločností a rozdielne sankcie voči európskym podnikom, môžu byť prekážkou pri 
fungovaní vnútorného trhu, a preto je podľa názoru Európskej komisie nutné konať na 
úrovni Únie ako celku. Na kótované spoločnosti (s výnimkou malých a stredných 
podnikov, pre ktoré by dodržovanie kvót znamenalo neprimeranú administratívnu záťaž) 
sa Komisia zameriava pre ich hospodársky význam, viditeľnosť a vplyv na trh EÚ. 

Z týchto dôvodov navrhuje Európska komisia legislatívne opatrenia v podobe 
minimálneho cieľa, ktorým je 40 % podiel nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi 
členmi dozornej rady/nevýkonnými členmi správnej rady kótovaných spoločností, ktorý 
sa má dosiahnuť do roku 2020, alebo do roku 2018 v prípade kótovaných spoločností, 
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ktoré sú verejnými podnikmi.
 Toto opatrenie by mali sprevádzať účinné, primerané a odradzujúce sankcie v prípade 
jeho porušenia a malo by byť časovo obmedzené. 

Legislatívne opatrenia majú podľa Komisie dopĺňať aj politické a finančné 
opatrenia. Komisia sa zaväzuje, že bude naliehať na členské štáty, aby opatrenia 
navrhované pre súkromný sektor aplikovali aj vo verejnom sektore. Ďalej bude 
Európska komisia:
- podporovať iniciatívy na odstránenie stereotypného poňatia rolí žien a mužov v 

spoločnosti, na trhu práce a vo vedúcich pozíciách;
- prispievať k vytvoreniu sociálneho, hospodárskeho a podnikateľského prostredia, 

ktoré bude otvorené vyváženej účasti žien a mužov vo vedúcich pozíciách;
- zvyšovať informovanosť o podnikateľských a hospodárskych dôvodoch, ktoré hovoria 

v prospech rodovej rovnosti a vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích 
pozíciách;

- podporovať a monitorovať pokrok v dosahovaní vyváženého zastúpenia žien a mužov 
v rozhodovacích pozíciách v celej EÚ.

b) Návrh smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach

Návrh smernice obsahuje pravidlá na zabezpečenie lepšej rodovej vyváženosti 
v dozorných radách/medzi nevýkonnými členmi správnej rady spoločností kótovaných na 
burzách.

V článku 4 odsekoch 1 – 3 sa stanovuje povinnosť pre členské štáty zabezpečiť, aby 
spoločnosti kótované na burze, v prípade ktorých je podiel menej zastúpeného pohlavia v 
dozorných/nevýkonných orgánoch nižší ako 40 %, na tieto pozície vymenovali kandidátov 
na základe porovnávacej analýzy každého z nich a použili pritom jasné a neutrálne 
definované kritériá, pričom počet takýchto pozícií sa má čo najviac približovať k 40 % 
podielu, no nemá prekročiť podiel 49 %. Ak sú obaja kandidáti rovnako kvalifikovaní, pri 
výbere na tieto pozície má byť uprednostnený kandidát nedostatočne zastúpeného 
pohlavia, pokiaľ objektívne posúdenie všetkých kritérií týkajúcich sa kandidátov 
nerozhodne v prospech kandidáta opačného pohlavia. Jednoduchšie povedané, touto 
relatívne zložitou normatívnou konštrukciou sa zavádza mechanizmus preferenčného 
výberu na miesta v dozorných radách či nevýkonných členov výkonných orgánov 
spoločností (ďalej len „dozorné orgány“). Ak sa pri výberovom konaní na miesto 
v dozorných orgánoch kótovanej obchodnej spoločnosti vyberá medzi dvoma rovnako 
kvalifikovanými kandidátmi, má sa uprednostniť ten kandidát, ktorý patrí 
k znevýhodnenému pohlaviu. Ak je kandidát patriaci k menej zastúpenému pohlaviu 
menej kvalifikovaný, povinnosť preferencie sa neuplatní. 

Návrh smernice v článku 4 ods. 4 ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby 
neúspešní kandidáti dostali k dispozícii zoznam kritérií, na ktorých bol výber kandidátov 
založený, prípadne dôvody, prečo bol vybraný kandidát opačného pohlavia. 
V návrhu smernice sa ďalej v článku 4 ods. 5 pre členské štáty stanovuje povinnosť 
zaviesť zásadu obráteného dôkazného bremena v prípade sporov týkajúcich sa nesplnenia 
povinností obchodných spoločností podľa článku 4 odsekov 1 až 3.
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Kým v predchádzajúcich ustanoveniach sa záväzne stanovili mechanizmy týkajúce sa 
nevýkonných vrcholných orgánov obchodných spoločností, článok 5 ods. 1 návrhu 
smernice stanovuje kótovaným obchodným spoločnostiam povinnosť prijať individuálne 
záväzky v súvislosti so zastúpením oboch pohlaví medzi členmi 
predstavenstva/výkonnými členmi správnej rady, ktoré musia splniť do 1. januára 2020, 
alebo do 1. januára 2018 v prípade kótovaných spoločností, ktoré sú verejnými podnikmi, 
a to bez toho, aby sa stanovovali záväzné kritériá pre tieto individuálne záväzky ako v 
prípade článku 4. Podľa článku 5 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti, na 
ktoré sa táto smernica vzťahuje, pravidelne informovali vnútroštátne orgány o zložení 
svojich riadiacich a dozorných orgánov. Ak obchodné spoločnosti nesplnia ciele 
stanovené v článku 4 a článku 5 ods. 1, je ich povinnosťou zároveň s uvedenými 
informáciami podať aj odôvodnenie, prečo tieto povinnosti nesplnili a aké opatrenia 
plánujú na ich splnenie prijať. 

Článok 6 návrhu smernice obsahuje ustanovenia o sankciách. Členské štáty sú povinné 
prijať účinné, primerané a odradzujúce sankcie. Článok 6 ods. 2 obsahuje demonštratívny 
výpočet prípadných sankcií; týmito sankciami môžu (ale nemusia) byť napríklad správne 
pokuty či sankcia neplatnosti právneho úkonu predstavujúceho vymenovanie či voľbu 
dozornej rady či nevýkonných orgánov, ak sa vykonali v rozpore s požiadavkami návrhu 
smernice. 

 Situácia v ČR:

Čo sa týka zastúpenia žien vo vedúcich orgánoch1 veľkých spoločností kótovaných na 
burze, Česká republika spadá z komparatívneho hľadiska medzi priemer – pomer žien 
zastúpených v týchto orgánoch je 15,4 % oproti celoeurópskemu priemeru vo výške 
13,7 %. Žiadna žena nie je ani predsedníčkou predstavenstva ani generálnou riaditeľkou 
týchto spoločností. Nepomer je však zreteľný a dlhodobý. 

Socioekonomický vývoj a špecifiká právneho prostredia v ČR viedli k tomu, že počet 
spoločností, ktoré majú sídlo v Českej republike a sú kótované na národnej Burze cenných 
papierov, je v porovnaní s ostatnými štátmi pomerne obmedzený. Navrhovaná úprava by 
sa tak podľa údajov Európskej komisie mala dotknúť asi 10 – 20 spoločností kótovaných 
v ČR. Ak vezmeme do úvahy aj obmedzený počet funkčných miest v dozorných orgánoch 
spoločností dotknutých navrhovanou úpravou, je možné dospieť k opatrnej domnienke, že 
navrhovaná úprava bude mať v Českej republike veľmi obmedzený socioekonomický 
vplyv. Nedá sa však vylúčiť, že návrh môže byť len predohrou k intenzívnejšej 
legislatívnej činnosti EÚ týkajúcej sa rovnocenného zastúpenia žien a mužov v oblasti 
celého pracovného práva s rozsiahlym vplyvom na členské štáty („politika otvorených 
dverí“).

 Vplyv:

                                               
1 T. j. vzhľadom na duálny systém riadenia akciových spoločností v ČR v predstavenstve aj v dozornej rade.
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Všeobecnou námietkou kritikov zavádzania pozitívnych opatrení, najmä v podobe kvót v 
obchodných spoločnostiach, je negácia meritokratického princípu ako základného kritéria 
výberu najvhodnejších kandidátov na výkonnú pozíciu týkajúcu sa dozoru. Súkromné 
obchodné spoločnosti, ktoré musia na trhu čeliť ostatným konkurentom, v podstate 
obmedzujú kritériá na výber kandidátov na také intelektuálne a osobnostné vlastnosti, 
ktoré im umožnia najlepšie uspieť v súťaži. Iné kritériá naopak prinášajú riziko zníženia 
profesionálneho štandardu, čím sa môže zároveň znižovať konkurencieschopnosť 
dotknutej spoločnosti.1

V tejto súvislosti treba podotknúť, že sa nedá vychádzať zo skúseností členských štátov, 
ktoré vo svojich právnych poriadkoch zaviedli systém záväzných kvót vrátane sankcií, 
keďže tento systém bol prijatý len v roku 2011, takže prakticky žiadne skúsenosti 
neexistujú. Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu zavedenia kvót na zastúpenie žien vo vedení 
spoločností v Nórsku, podľa jednej z analýz2 mala úprava negatívny vplyv na hodnotu 
dotknutých spoločností. Dôvodom však nebola skutočnosť, že vo vedení spoločnosti 
zasadlo viac žien, ale skutočnosť, že išlo o mladé ženy s minimálnymi praktickými 
skúsenosťami. 

Prijatie pozitívnych opatrení bude pre dotknuté spoločnosti tiež znamenať zvýšené 
administratívne náklady. To priznáva aj Európska komisia, ktorá z práve z dôvodu tejto 
neprimeranej administratívnej záťaže udeľuje výnimku z pôsobnosti navrhovanej úpravy 
pre malé a stredné podniky. Zvýšenú administratívnu záťaž je podľa Komisie možné 
ospravedlniť prínosmi v podobe vyššej výkonnosti, inovatívnych myšlienok a zvýšenej 
konkurencieschopnosti podnikov, a tým aj celého hospodárstva Únie.3

V súvislosti so zavedením zásady obráteného bremena do vnútroštátneho 
právneho poriadku treba skonštatovať, že táto zásada sa do právneho poriadku 
Českej republiky zaviedla už v súvislosti s uplatňovaním smernice 97/80/ES o 
dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia, respektíve 
smernice 2000/78/ES o ustanovení všeobecného rámca pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. Ide o článok 133 ustanovenia zákona č. 
99/1963 Z. z., Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.-{}-

 Stanovisko vlády ČR:

Vláda ČR prostredníctvom gestora Ministerstva práce a sociálnych vecí a spolugestora 
Ministerstva spravodlivosti s návrhom smernice zásadne nesúhlasí a viacero výhrad má aj 
voči oznámeniu. Podľa vlády ČR je navrhovaná úprava v rozpore so zásadou subsidiarity 
a proporcionality. Podľa názoru vlády ČR ani navrhovaný právny základ neumožňuje 
prijatie navrhovanej úpravy na úrovni Únie. ČR má tiež viacero zásadných výhrad 
k samotnému obsahu navrhovanej úpravy. 

 Stanovisko oddelenia pre európske záležitosti Parlamentného inštitútu:
                                               

1 Bližšie pozri napríklad Nicolson D. Affirmative Action in Legal Profession. Journal of Law and Society. 
Vol. 33. N. 1. marec 2006, s. 115 a ďalej. 
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive 

Exogenous Shock, University of Michigan (máj 2010).
3 Oznámenie COM(2012) 615, s. 15.
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Právny základ návrhu smernice
Európska únia môže v oblasti boja proti diskriminácii vykonávať svoje právomoci tým, že 
prijme opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania v zmysle článku 157 ods. 3 ZFEÚ1. Podľa článku 157 ods. 4 ZFEÚ2

zásada rovnakého zaobchádzania však nebráni členským štátom zaviesť pozitívne 
opatrenia pre ľahšie uplatnenie sa menej zastúpeného pohlavia v odbornej pracovnej 
činnosti. Je však otázkou, či je ustanovenie článku 157 ods. 4 ZFEÚ v osobitnom pomere  
k článku 157 ods. 3 ZFEÚ v tom zmysle, že prijímanie pozitívnych opatrení v oblasti 
rovnakého zaobchádzania je vyhradené pre členské štáty. V prípade prijatia takejto 
interpretácie príslušných ustanovení by nebolo možné vylúčiť rozpor navrhovanej úpravy 
so zásadou zverených právomocí, pretože zvolený právny základ, čiže článok 157 ods. 3 
ZFEÚ by sa pre výkon právomoci EÚ mohol považovať za neprípustný. Ak však budeme 
navrhované opatrenie považovať za opatrenie, ktoré spadá do oblasti uplatňovania zásady 
rovnakých príležitostí, a nie rovnakého zaobchádzania, nie je možné túto argumentáciu 
uplatniť – právomoc členských štátov sa v článku 157 ods. 4 ZFEÚ vymedzuje len v 
zmysle prijímania pozitívnych opatrení v oblasti rovnakého zaobchádzania. Z takéhoto 
hľadiska sa preto článok 157 ods. 3 ZFEÚ zdá byť ako právny základ návrhu smernice 
prípustný. 

Problematickým sa z hľadiska prijatia článku 157 ods. 3 ZFEÚ ako právneho základu 
môže javiť prijímanie pozitívnych opatrení v oblasti správy spoločností, keďže článok 157 
ods. 3 ZFEÚ sa týka otázok práce a zamestnanosti. Obmedzujúca interpretácia pojmu 
„práca“ (angl. „ occupation“) by mohla viesť k záveru, že právomoci EÚ sa týkajú len 
zamestnancov, respektíve pracovnoprávnych vzťahov, a nie členov dozorných/výkonných 
orgánov spoločností, ktorých vzťah k spoločnosti nie je regulovaný pracovnoprávnymi 
predpismi. Je však otázkou, či je takýto zužujúci výklad primeraný, keďže „práca“ v 
bežnom význame môže zahŕňať akýkoľvek výkon činnosti vykonávanej napríklad na 
základe pracovnoprávnej dohody, zmluvy o dielo či mandátnej zmluvy vrátane výkonu 
funkcie člena dozornej rady/predstavenstva obchodnej spoločnosti. Dá sa vychádzať 
z úvahy, že keby členské štáty v zakladajúcich zmluvách mali v úmysle zveriť Únii 
právomoci len v oblasti zamestnania, obmedzili by vecnú pôsobnosť ustanovení článku 
157 ods. 3 ZFEÚ práve a výlučne na túto oblasť.3 Takýto výklad naznačuje aj ustálená 
nomenklatúra smerníc týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania. Napríklad vecná 
pôsobnosť smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, zasahuje podľa článku 3 ods. 1 písm. c) nielen do 
oblasti pracovnoprávnych vzťahov, čiže zamestnania, ale týka sa aj samostatnej 
zárobkovej činnosti (SZČO) a povolania. 

                                               
1 Článok 157 ods. 3 ZFEÚ: Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú 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.
2 Článok 157 ods. 4 ZFEÚ: Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami 
v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo 
zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej 
pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

3 Takémuto výkladu nasvedčuje aj externý výklad Súdneho dvora EÚ v oblasti boja proti diskriminácii.



PE506.013v01-00 12/14 CM\927381SK.doc

SK

Do úvahy tiež prichádza možnosť použiť ako právny základ článok 19 ods. 1 ZFEÚ1. 
Tento článok umožňuje Únii prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii založenej 
na pohlaví. Hoci v odôvodnení návrhu smernice sa explicitne nestanovuje, že v ňom 
uvedené opatrenia slúžia na boj proti diskriminácii, implicitne to vyplýva z charakteru 
tohto opatrenia. Na základe argumentácie a maiori ad minus možno dospieť k názoru, že 
ak má Únia právomoc bojovať proti diskriminácii, môže tiež prijímať jednotlivé 
opatrenia, ktoré s bojom proti diskriminácii priamo súvisia. Keby však Komisia návrh 
smernice založila na tomto článku, podliehalo by jeho prijatie osobitnému legislatívnemu 
postupu, to znamená okrem iného získanie jednomyseľného súhlasu v Rade (na rozdiel od 
kvalifikovanej väčšiny v Rade pri riadnom legislatívnom postupe, ktorým sa prijímajú 
opatrenia na základe článku 157 ods. 3 ZFEÚ).  

Súlad návrhu smernice so zásadou subsidiarity 
Podľa zásady subsidiarity stanovenej v článku 5 ods. 3 ZEÚ „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.“ Oprávnenie prijímať pozitívne opatrenia 
na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania sa podľa ustanovení článku 157 
ods. 4 uvádza výslovne v súvislosti s členskými štátmi. Ustanovenie odráža 
politická citlivosť oblasti prijímania pozitívnych opatrení a umožňuje členským 
štátom, aby v nej vykonávali svoju právomoc s ohľadom na svoj kultúrny, 
historický a právny vývoj. Preto je namieste uvažovať, či môže úprava na úrovni 
Únie tieto fenomény (napríklad rozdiely v dualistickom/monistickom modeli 
akciových spoločností, charakter právneho vzťahu člena výkonných/dozorných 
orgánov akciových spoločností atď.) dostatočne odrážať a či sa harmonizáciou 
celej tejto oblasti príliš nevzďaľuje reálnym potrebám spoločností, ktoré 
vychádzajú z odlišných socio-kultúrnych reálií jednotlivých členských štátov. 

Európska komisia háji nutnosť zavedenia povinných kvót na úrovni Únie tvrdením, že len 
úprava na úrovni Únie môže obmedziť nežiaducu súťaž členských štátov v oblasti 
rovnakého zaobchádzania (tzv. race to the bottom) a podporiť doteraz váhajúce členské 
štáty, ktoré sa obávajú prijatia pozitívnych opatrení na vnútroštátnej úrovni z dôvodu 
možného znevýhodnenia vlastných spoločností. 

Súlad návrhu smernice so zásadou proporcionality
V článku 5 ods. 4 ZEÚ sa stanovuje, že podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah 
a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Právne 
záväzné kvóty doteraz zaviedli tri členské štáty EÚ, všetky v priebehu roku 2011. 

                                               
1 Článok 19 ods. 1 ZFEÚ: Rada môže bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv a v rámci 
právomocí, ktorými je poverená Únia, po udelení súhlasu Európskeho parlamentu jednomyseľne v súlade s 
mimoriadnym legislatívnym postupom prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, 
rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej 
orientácii.
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Skúsenosti s ich praktickým uplatňovaním v podstate neexistujú – aj vzhľadom na dlhú 
legisvakanciu. V tejto situácii sa zdá vhodné vyčkať, aký vplyv bude mať zavedenie 
právne záväzných kvót v troch členských štátoch, a až na základe ich skúseností začať 
pripravovať právne záväzné opatrenia pre všetky členské štáty EÚ. Zavedenie právne 
záväzných kvót sa dá považovať za krajné opatrenie, ktoré nastupuje v prípadoch, keď 
zlyhajú všetky ostatné, menej razantné opatrenia. Vzhľadom na to, že Európska komisia 
zahájila až v roku 2011 iniciatívu Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy, 
prostredníctvom ktorej vyzvala kótované spoločnosti v Európe, aby sa dobrovoľne 
zaviazali zvýšiť prítomnosť žien vo svojich riadiacich orgánoch na 30 % do roku 2015 a 
40 % do roku 2020, riešenie založené na právne záväzných kvótach sa zdá predčasné, 
keďže sa ešte nevyčerpali všetky prostriedky spočívajúce napríklad v iných, menej 
invazívnych opatreniach, ako sú koordinačné mechanizmy (otvorená metóda koordinácie) 
či iné nástroje stanovené v článku 153 ods. 2 písm. a) ZFEÚ, napríklad zlepšovanie 
znalostí, výmena informácií 
a osvedčených skúseností, podpora inovačných prístupov a pod. 

 Predpokladaný harmonogram prerokúvania v orgánoch EÚ:
Zatiaľ nie je známy.

 Záver:

Výbor pre európske záležitosti

1. b e r i e  n a  v e d o m i e oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vyvážené 
zastúpenie mužov a žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch: prínos k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu a rámcovú pozíciu vlády k nemu;

2. b e r i e  n a  v e d o m i e návrh smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich 
opatreniach;

3. z a s t á v a  n á z o r ,  že prípadné stanovenie právne záväzných kvót predstavuje 
mimoriadne a krajné riešenie, ktoré môže byť prijaté len po dôkladnom prediskutovaní na 
pôde národných parlamentov a ku ktorému možno pristúpiť len v prípade, keď všetky 
ostatné opatrenia založené na dobrovoľnosti zlyhajú;

4. p r e t o  v y z ý v a  v l á d u , aby na rokovaní Rady vyslovila nesúhlas s návrhom 
smernice;

5. v súlade s Protokolom č. 2 o používaní zásad subsidiarity a proporcionality p r i j í m a  
o d ô v o d n e n é  s t a n o v i s k o  k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach. V súlade s vládou ČR sa výbor pre 
európske záležitosti d o m n i e v a ,  že návrh smernice je v rozpore so zásadou 
subsidiarity, keďže pozitívne opatrenia by sa v súlade s článkom 157 ods. 4 ZFEÚ mali 
prijímať čo najbližšie k občanom, v tomto prípade na úrovni členských štátov;
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6. dátum zverejnenia takéhoto významného návrhu p o v a ž u j e  z a  n e š ť a s t n ý
vzhľadom na skutočnosť, že časť osemtýždňovej lehoty na prijatie odôvodneného 
stanoviska pripadá na obdobie vianočných prázdnin, čím v skutočnosti dochádza 
k skráteniu časového priestoru na diskusiu na pôde národných parlamentov;

7. p o v e r u j e  s v o j h o  p r e d s e d u , aby v súlade s rokovacím poriadkom 
poslaneckej snemovne prostredníctvom predsedníčky poslaneckej snemovne predložil toto 
uznesenie výboru vláde, predsedovi senátu, predsedovi Európskeho parlamentu, 
predsedovi Rady a predsedovi Európskej komisie;

8. ž i a d a  v l á d u , aby ho informovala o prijatých opatreniach a o ďalšom priebehu 
rokovania.

Soňa Marková v. r.
Josef Šenfeld v. r. Viktor Paggio v. r. Jan Bauer v. r.
overovateľ výboru spravodajcovia výboru predseda výboru


