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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v rodinných podnicích působí stále více žen a že kvůli své vysoké 
úrovni vzdělání a prokázané řídící schopnosti, pokud jde o určování strategií, přijímání 
rozhodnutí, řízení podniků a řešení problémů, jsou pro ně důležitým lidským zdrojem;

B. vzhledem k tomu, že existuje pouze málo informací o ženách zaměstnaných v rodinných 
podnicích, protože současná koncepce rodinného podnikání je stále relativně nedostatečně 
zdokumentována;

C. vzhledem k tomu, že rodinné podniky, nezávislé firmy řízené rodinami a nové podniky 
nabízí ženám vhodnou příležitost k budování kariéry a k osobnímu růstu, ačkoli tato 
skutečnost není uznávána, protože neexistují ženské vzory, které by bylo možné 
následovat;

D. vzhledem k tomu, že při svém působení v rodinných podnicích se ženy setkávají se 
značnými potížemi, neboť čelí segregaci tzv. „vertikálního“ i „horizontálního“ charakteru,
a to i navzdory tomu, že ženy mají vysokou úroveň vzdělání a tvoří 60 % všech 
absolventů vysokých škol; 

E. vzhledem k tomu, že v mnoha zemích problém spočívá v tom, že společnost je 
prostoupena kulturou mužské dominance ve všech oblastech života, a to nejen na 
pracovišti;

F. vzhledem k tomu, že rodinné zemědělské podniky představují model úspěchu, protože 
uvádějí do praxe zásadu ekologicky a sociálně udržitelného oběhového hospodářství, 
přičemž ženy jako vedoucí podniků přinášejí v tomto kontextu podnikatelské myšlení;

G. vzhledem k tomu, že ženy vydělávají v EU v průměru o 16 % méně na hodinu než muži
a že ve vysokých funkcích a na vedoucích pozicích je nedostatek žen, a vzhledem k tomu, 
že na muže se neuplatňují stejné pracovní postupy a mzdové systémy jako na ženy, což 
ženám ztěžuje možnost dosáhnout finanční nezávislosti, plně se zapojit do trhu práce
a docílit vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem;

H. vzhledem k tomu, že ženy plní často úlohu, jež ve skutečnosti není vidět, případně úlohu 
„nastrčené“ loutky, že jejich skutečná pozice není z hlediska pracovního a platového 
náležitě uznána a že to má značný dopad z hlediska jejich příspěvků do systému 
sociálního zabezpečení, výše jejich důchodů, úrovně jejich sociálního zabezpečení a také 
uznání jejich dovedností, což vyplývá z údajů o rozdílech v odměňování žen a mužů
a rozdílech v jejich důchodech1;

I. vzhledem k tomu, že v mnoha evropských zemích se od žen často vyžaduje, aby jednaly 
jako „nastrčené“ loutky, a to buď z daňových důvodů, nebo pokud muž-podnikatel

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
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z právních důvodu nemůže převzít žádnou oficiální funkci v podniku nebo jej řídit 
vlastním jménem; 

J. vzhledem k tomu, že ženy mají omezené možnosti, pokud jde o přebírání rodinných 
podniků, neboť v tomto směru jsou preferováni synové a dcery jsou ze hry o jejich řízení 
velmi často vyloučeny;

K. vzhledem k tomu, že ženy, které se snaží sloučit svou roli matky a podnikatelky, jsou 
často nuceny odsunout roli matky na vedlejší kolej, nebo dokonce upustit od mateřství, 
aby mohly vést podnik;

L. vzhledem k tomu, že přibližně 60 % všech podniků v EU jsou podniky řízené nebo 
vlastněné rodinami;

M. vzhledem k tomu, že zajištění kompetentního rodinného vedení napříč generacemi je 
jedním z hlavních zájmů rodinných podniků a že genderové stereotypy zvýhodňují při 
následnictví v rodinném podniku syny před dcerami;

N. vzhledem k tomu, že uznává zásadní funkci příkladu řádně fungující správy rodinného 
podniku a její význam pro udržitelnost evropského hospodářství a sociálně tržního 
hospodářství v Evropě;

1. vyzývá k tomu, aby se účinněji uplatňovala a prováděla opatření zajišťující rovné 
příležitosti a rovné zacházení se ženami a muži z hlediska zaměstnání a kariéry a aktivní 
opatření na podporu účasti nedostatečně zastoupeného pohlaví s cílem zabránit 
horizontální i vertikální segregaci, platové diskriminaci i diskriminaci v oblasti 
pracovního zařazení (skryté úlohy a úlohy nastrčených loutek), zejména pokud jde
o manažerské povinnosti a odpovědné a vůdčí pozice, a zajistit ženám i mužům rovné 
příležitosti, sociální práva, přístup ke zdravotní péči, mzdy a důchody;

2. trvá na tom, že získané dovednosti žen z rodinných podniků musí být uznány tak, aby 
umožnily ženám budovat další kariéru v jiných typech podniků;

3. vyzývá k přijetí jednoznačné definice rodinných podniků ve všech členských státech, 
které ženám i mužům poskytne pevný kariérní základ, jak je doporučeno v závěrečné 
zprávě evropské skupiny odborníků „Přehled otázek týkajících se rodinných podniků“
z roku 2009;

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí chránit právo žen na přebírání rodinných podniků tak, aby jim 
toto právo náleželo stejně jako mužům, a podporovat tím kulturu rovnosti mužů a žen,
v níž by byla doceněna funkce žen-podnikatelek pracujících v rodinných podnicích na 
vedoucích a odpovědných pozicích, a vytvořit prostředí, v němž mohou ženy-
podnikatelky a rodinné podniky prosperovat a podnikání je odměněno;

5. vyzývá Komisi a členské státy k podpoře Evropské sítě vyslankyň v podnikání a Evropské 
sítě mentorů pro podnikatelky, aby se zviditelnily; 

6. upozorňuje na důležitou roli, kterou ženy hrají v provozu rodinných zemědělských 
podniků, a vyzývá členské státy, aby podporovaly vzdělávání a odbornou přípravu
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v oblasti podnikání se zaměřením zvláště na ženy v zemědělství, s cílem více posílit 
zapojení žen do rodinných zemědělských podniků; v této souvislosti zejména požaduje 
podporu projektů v oblasti vzdělávání pro ženy, které provozují rodinné zemědělské 
podniky s cílem zvýšit účast žen v zemědělství a regionálních organizacích;

7. zdůrazňuje, že je třeba zajistit co nejlepší pracovní podmínky z hlediska zdraví
a bezpečnosti na pracovišti;

8. doporučuje, aby se podporovalo postavení „matky-podnikatelky“, které by zaručilo právo 
na mateřství a finanční pomoc v zájmu sladění rodinného a pracovního života; požaduje 
opatření na podporu zaměstnání v rodinách a služeb péče o děti v domácnosti s cílem 
umožnit podnikatelkám sladění pracovního a rodinného života;

9. zdůrazňuje, že nabídka větších příležitostí pro ženy v rodinných podnicích bude přínosem 
pro ženy i pro podniky;

10. požaduje přijetí veškerých možných opatření s cílem zabránit jednání vůči ženám na 
pracovišti charakterizovanému zneužíváním a nátlakem a situacím, které nahrávají jejich 
vydírání, podrobováním a násilí vůči nim, a s cílem toto jednání trestat, a poukazuje na to, 
že také vyloučení a diskriminace představují formy psychického a psychologického týrání, 
které se přidávají k fyzickému násilí;

11. opětovně připomíná členským státům a místním a regionálním orgánům, že je důležité, 
aby byly dostatečně poskytovány vysoce kvalitní a dostupné služby péče o děti, seniory
a další závislé osoby, daňové pobídky pro podniky a jiné kompenzace na pomoc ženám
i mužům, kteří pracují jako zaměstnanci, samostatně výdělečně činné osoby nebo jako 
manažeři v rodinných podnicích, aby sladili svůj rodinný a pracovní život;

12. vyzývá Komisi, aby iniciovala studii a statistickou analýzu zastoupení žen v rodinných 
podnicích v Evropě;

13. zdůrazňuje, že má-li se vyhovět potřebám zaměstnanců, osob samostatně výdělečně 
činných a podnikatelů, je nutno, aby období mateřské, otcovské a rodičovské dovolené 
byla samostatná a řádně odměňovaná;

14. naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby při přijímání každého právního 
předpisu týkajícího se rodinných podniků, a zejména v souvislosti se zastoupením žen ve 
správních radách, zohledňovaly rovnost příležitostí pro muže a ženy a zvážily možnost 
zahrnout aktivní opatření na podporu účasti nedostatečně zastoupeného pohlaví a přístupu 
žen k odbornému vzdělávání;

15. zdůrazňuje, že odstranění všech rozdílů mezi muži a ženami, kteří pracují v rodinných 
podnicích, by přineslo výhody pro hospodářství i společnost obecně; poukazuje na to, že 
strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015 si klade za cíl zvýšit míru zaměstnanosti žen 
na 75 % – cíl stanovený ve strategii Evropa 2020 – především u skupin žen s nejnižší 
mírou zaměstnanosti.

16. zdůrazňuje, že je třeba zřídit podpůrné struktury pro podnikatelky řídící vlastní rodinné 
podniky s cílem zvýšit jejich sebevědomí a efektivnost.
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17. trvá na tom, že je zapotřebí, aby rodinné podniky měly povinnost zajistit pro muže a ženy 
rovné zacházení a pracovní příležitosti a stejné možnosti řízení podniku a rozhodování
a že musí za tímto účelem přijmout opatření k zabránění jakékoliv diskriminaci a na 
podporu rovnosti žen a mužů.

18. zdůrazňuje nutnost vypracovat konkrétní návrhy zajišťující lepší rovnováhu mezi 
pracovním, rodinným a soukromým životem, a to na základě podněcování mužů a žen
k rovnoměrnějšímu sdílení pracovních, rodinných a sociálních povinností, zejména pokud 
jde o pomoc závislým osobám a péči o děti; konstatuje, že lepší zajištění denní péče o děti
a možnosti využití mateřských školek závisí nejen na veřejné politice vytváření těchto 
zařízení, ale i na tom, jak jsou podniky podněcovány k tomu, aby taková řešení nabízely; 
konstatuje, že flexibilita, pokud jde o pracovní dobu a organizaci práce, jakož i práce na 
částečný úvazek, může představovat jeden z prostředků k dosažení lepší rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem;

19. vyzývá Radu, aby co nejdříve dospěla ke konsensu a přijala směrnici o zajištění 
vyváženějšího zastoupení žen a mužů mezi nevýkonnými členy správních rad společností 
kotovaných na burze, aby všechny společnosti kótované na burze, včetně rodinných 
podniků, splnily cíl, že nejméně 40 % členů jejich správních rad jsou ženy.
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