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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ženách a riadení podnikov 
(2010/2115(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 
v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné 
dokumenty prijaté 9. júna 2000 a 11. marca 2005 a 12. marca 2010 na mimoriadnych 
zasadnutiach OSN Peking + 5 , Peking + 10 a Peking + 15, ktoré sa týkajú ďalších 
opatrení a iniciatív na uplatňovanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
z roku 1979,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 2, 3, 4, 5, 
21 a 23,

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty 
spoločné členským štátom, najmä pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 
solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi,

– so zreteľom na článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka boja 
proti akejkoľvek diskriminácii z dôvodu pohlavia,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok 
v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi, Charta žien (KOM(2010)0078),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien 
a mužov 2010 – 2015 (KOM(2010)0491),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o 
jednotnom trhu, Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo, 50 
návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (KOM(2010)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2010 s názvom Správa a riadenie 
spoločností vo finančných inštitúciách a politiky odmeňovania (KOM(2010)0284),

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala v marci 
20061,

– so zreteľom na výročnú schôdzu Svetového hospodárskeho fóra, ktorá sa konala od 26. do 
29. januára 2011 v Davose, a na program nazvaný Women Leaders and Gender Parity,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 1995 o Štvrtej svetovej konferencii OSN 

                                               
1 Bulletin ES 3-2002, bod I. 13.
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o ženách v Pekingu: Boj za rovnosť, rozvoj a mier1, uznesenie z 10. marca 2005 
o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej konferencie o ženách 
(Peking + 10)2 a uznesenie z 25. februára 2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej 
rovnosti s názvom Peking + 153,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže rodová rovnosť je základnou zásadou Európskej únie, zakotvenou v Zmluve 
o Európskej únii a patrí medzi jej ciele a úlohy, a keďže začleňovanie zásady rovnosti žien 
a mužov do všetkých činností predstavuje osobitnú úlohu Únie,

B. keďže umožniť schopným a kvalifikovaným ženám dostať sa na pozície, ktoré sú dnes 
ťažko prístupné, by malo byť jedným z prioritných cieľov Európskej únie,

C. keďže rodová rovnosť v oblasti zamestnania musí viesť k rovnakej podpore mužov a žien 
na trhu práce a na riadiacich postoch s cieľom zabezpečiť vyváženú sociálnu 
spravodlivosť a účinný hospodársky výkon a musí zabezpečiť všestranný rozvoj žien 
v rovnakej miere ako mužov,

D. keďže prekážky v oblasti zastúpenia žien môžu tiež byť spôsobené prepojením 
stereotypných postojov, ktoré majú tendenciu pretrvávať v podnikoch a obmedzovať 
existenciu mentorstva pre potenciálnych riadiacich pracovníkov,

E. keďže štúdie Európskej komisie a súkromného sektora preukázali prepojenie medzi 
hospodárskymi a finančnými výsledkami podnikov a prítomnosťou žien v rozhodovacích 
orgánoch týchto podnikov, keďže z tejto skutočnosti jasne vyplýva, že výrazné zastúpenie 
žien na riadiacich postoch predstavuje skutočný nástroj na dosahovanie výkonov 
a hospodárskej konkurencieschopnosti,

F. keďže z tohto dôvodu je dôležité pokračovať v uplatňovaní metód, akými sú prípadové 
štúdie a výmena osvedčených postupov v tejto oblasti, ako aj akciách v tomto smere 
s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie ženských ľudských zdrojov vo všetkých 
oblastiach života podniku,

G. keďže však ženy dnes predstavujú iba 10 % členov správnej rady najväčších spoločností, 
ktoré sú kótované na burze v Európskej únii, a iba 3 % predsedov týchto rád sú ženy, 
pričom sa zohľadňujú rozdiely medzi krajinami a jednotlivými profesionálnymi 
odvetviami,

H. keďže obchodné a priemyselné komory a organizácie, ktoré zastupujú odbory 
a zamestnávateľov, ešte zďaleka nedosahujú vyrovnané zastúpenie mužov a žien, čo je 
odrazom slabého zastúpenia žien v riadiacich orgánoch podnikov,

I. keďže politikám, členským štátom a podnikom prináleží, aby odstránili prekážky, ktoré 
                                               
1 Ú. v. ES C 166, 3.7.1995, s. 92.
2 Ú. v. EÚ C 320E, 15.12.2005, s. 247.
3 Ú. v. EÚ C 348E, 21.12.2010, s. 11.
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bránia vstupu žien na trh práce vo všeobecnosti a na riadiace pozície osobitne, a aby 
poskytli rovnaké príležitosti ženám s cieľom umožniť im prístup k zodpovedným 
pozíciám, aby sa zabezpečilo účinné využívanie všetkých existujúcich zdrojov, aby sa 
optimalizoval tok ženských schopností a kvalít a čo najlepšie sa využíval ľudský 
potenciál, ktorým disponuje Európska únia,

J. keďže sa iniciatívy a proaktívne opatrenia, ktoré prijal súkromný sektor s cieľom 
dosiahnuť lepšie zastúpenie žien, ku ktorým patria tie, ktoré sú zamerané na 
zhodnocovanie ľudských zdrojov v rámci podnikov s cieľom zlepšiť monitorovanie 
kariéry žien alebo na vytváranie sietí mimo podnikov, ktoré podporujú zastúpenie a 
kariérny postup žien a pravidelnú výmenu osvedčených postupov, ukázali ako 
nedostačujúce na to, aby zmenili situáciu v podnikoch, a keďže ženy sú stále slabo 
zastúpené vo vedení podnikov,

1. konštatuje veľký pokrok v zastúpení žien v Nórsku od prijatia právnych predpisov v roku 
2003, ktoré stanovujú prah 40 % žien v rámci správnych rád podnikov, ktoré sú kótované 
na burze a majú viac ako 500 zamestnancov;

2. oceňuje iniciatívy členských štátov ako Francúzsko, Španielsko a Holandsko, ktoré 
stanovili prah zastúpenia žien v riadiacich zložkách, ktorý musia podniky dodržiavať, 
a sleduje diskusie o zastúpení žien v ďalších krajinách ako Nemecko a Taliansko; 
konštatuje, že iba prejav politickej vôle umožňuje prijatie záväzných opatrení s cieľom 
prispieť k výraznému zastúpeniu žien v riadiacich zložkách podnikov;

3. trvá na tom, že v záujme stanovenia cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, nesmú byť posty 
v rámci riadiacich zložiek podnikov pridelené ženám ako čestný titul, ale ženám, ktoré sa 
osvedčili v podnikoch;

4. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali nové politiky, ktoré umožnia vyššiu 
účasť žien na riedení podnikov najmä prostredníctvom:

a. otvorenia dialógu s vedením veľkých podnikov o prostriedkoch na zvýšenie počtu 
žien,

b. podpory iniciatív, ktoré sú zamerané na hodnotenie rovnosti mužov a žien v rámci 
náborových výborov a v oblastiach, ako sú rozdiely v platoch alebo kariérnom postupe,

c. vytvorenia štruktúr, ktoré umožňujú zosúladenie rodinného a pracovného života 
aktívnych rodičov v rámci podnikov,

d. rozvoja individuálnych schopností žien v rámci podniku s cieľom účinným spôsobom 
ich pripraviť na vykonávanie riadiacich funkcií prostredníctvom osobitného a neustáleho 
vzdelávania, ako aj iných sprievodných profesijných opatrení;

5. očakáva výsledky konzultácie Európskej komisie z 1. marca 2011 so ženami, ktoré riadia 
veľké podniky;

6. veľmi oceňuje každú dobrovoľnú iniciatívu podnikov na dosiahnutie kritického prahu 30 
% žien medzi členmi riadiacich zložiek;
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7. vyzýva Komisiu, aby:

a. predložila správu o celkovej situácii v oblasti zastúpenia žien v podnikoch v EÚ, ako 
aj opatrenia prijaté v hospodárskom sektore a opatrenia, ktoré nedávno prijali jednotlivé 
členské štáty s cieľom zvýšiť toto zastúpenie;

b. na základe tejto štúdie a v prípade nedostatku dobrovoľných iniciatív prijatých 
podnikmi a členskými štátmi pripravila konkrétne opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien 
v rámci riadiacich zložiek podnikov a aby zohľadnila právomoci členských štátov, ako aj 
ich hospodárske, štrukturálne (veľkosť podnikov), právne a regionálne osobitosti;

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na stanovenie konkrétnych, merateľných, 
vhodných, realistických a časovo ohraničených cieľov, ktoré treba dosiahnuť v záujme 
vyrovnaného zastúpenia;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Téma žien a riadenia podnikov sa často opakuje a odráža kľúčové otázky a výzvy našej 
modernej spoločnosti. Na jednej strane táto široká téma zahrňuje celú problematiku spojenú 
so ženou a oblasťou práce, ako je prístup na trh práce, rovnosť a spravodlivosť, zosúladenie 
pracovného a rodinného života, osobné ambície a kultúrne stereotypy, a na druhej strane sa 
týka všeobecnejšej problematiky, t. j. problematiky týkajúcej sa podielu ľudských zdrojov na 
hospodárskom raste a konkurencieschopnosti. Táto téma vynikajúcim spôsobom odráža novú 
situáciu súčasných žien v modernom svete.

Našim motivačným cieľom je umožniť schopným a kvalifikovaným ženám prístup k postom, 
ktoré sú v súčasnosti ťažko prístupné.

Verejné vypočutie na túto tému, ktoré sa konalo 27. októbra 2010 V Európskom parlamente, 
bolo po mnohých stránkach plodné, nastolilo a zodpovedalo otázky týkajúce sa viacerých 
problémov, pričom umožnilo najmä diskusiu medzi ženami zo súkromného sektora, ako aj 
z politickej scény, a takisto ženami z rôznych sietí žien, ktoré zastávajú posty v riadiacich 
zložkách podnikov.
Jasnou odpoveďou vyplývajúcou z tohto verejného vypočutia, na ktorej sa bude zakladať naša 
správa, je skutočnosť, že je nutné rozvinúť potenciál žien, ich tvorivú energiu a využiť ich 
riadiaci talent, podnikateľského ducha, zmysel pre komunikáciu a kompromisy, ako aj dobré 
posúdenie rizík.

Čísla dnes hovoria jasnou rečou. Napriek niektorým odlišnostiam v závislosti od členských 
štátov EÚ, konštatovanie je rovnaké: zastúpenie žien na riadiacich postoch v podnikoch, vo 
vedení podniku v užšom zmysle, ako aj v rôznych zhromaždeniach, ktoré riadia podniky, je 
nízke. Čísla sú, žiaľ, nízke aj v iných oblastiach podnikateľských kruhov, kde sú ženy tiež 
slabo zastúpené (napr. v odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov), ale 
v tejto správe sa budeme zaoberať iba zastúpením žien v riadiacich zložkách stredných 
a veľkých podnikov, a zrejme je vhodné poznamenať – bez toho, aby sme sa tým zaoberali 
bližšie – že táto otázka priamo súvisí s „gender pay gap“ (rozdiel v platoch mužov a žien).

V rámci dobrého riadenia ľudských zdrojov by sa mala na jednej strane rešpektovať 
ekonomická logika a na druhej strane sociálna etika ako odpoveď na sociálny kontext 
a osobný všestranný rozvoj, pričom treba presadzovať neplytvanie so zdrojmi. Vzhľadom na 
vysoký počet žien s vysokoškolským vzdelaním je teda potrebné, aby sa to odrážalo na 
vysokej miere žien na riadiacich postoch v podnikoch.
Zdá sa však, že naopak, čím vyššie ideme v hierarchii podniku, tým viac žien ubúda, čo je a 
priori protikladné, keďže veľa žien zastáva vstupné posty alebo posty na úrovni stredného 
manažmentu.
Preto je naliehavé reagovať, aby sa predišlo strate talentov a schopností ľudského potenciálu 
v Európskej únii.

Štúdie1 preukázali, že prítomnosť žien a ich začlenenie do podnikov a do najvyššieho vedenia 

                                               
1 Women Matter 2010 Mc Kinsey.
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podnikov podporuje výkon, prispieva k účinnosti podniku a prináša lepšie hospodárske 
výsledky a zisky.

V súčasnosti 10 % členov správnych rád najväčších spoločností kótovaných na burze v 
Európskej únii sú ženy a iba 3% zastávajú pozíciu predsedníčok správnych rád1. Súčasná 
situácia zostáva nezmenené alebo sa mení len nepatrne.

Chceli sme teda preskúmať aktuálne údaje, pokúsiť sa, pokiaľ je to možné, pochopiť dôvody 
vedúce k týmto číslam, pokúsiť sa vymedziť prekážky vymenovania žien na vrchole 
hierarchie podnikov, ako aj osvedčené postupy a nasledovaniahodné modely, a nakoniec 
predložiť niektoré nápady s cieľom zlepšiť túto situáciu nízkeho zastúpenia žien na 
zodpovedných postoch. Niektoré podniky alebo profesionálne siete už naštartovali iniciatívy, 
ale mnohé sa javia ako zastarané alebo nedostatočné. 
Je teda potrebné nájsť prostriedky ako konať.

Táto téma bola nedávno spracovaná v súvislosti s fórom v Davose2 v roku 2011 v štúdii 
venovanej najväčším svetovým podnikom v 20 krajinách a 16 sektoroch, v ktorej boli 
preskúmané praktiky a politiky uplatňované v podnikoch s cieľom znížiť nerovnosti medzi 
mužmi a ženami. Na tento účel boli analyzované kľúčové faktory: vymedzenie existujúcich 
prekážok, zosúladenie rodinného a spoločenského života, prijaté opatrenia, ako sú stanovenie 
cieľov, ktoré treba dosiahnuť, tzv. target-setting, zaúčanie ženských kádrov do riadenia 
a nakoniec vplyv krízy. Cieľom výskumu bolo vyhodnotiť súčasný stav zastúpenia a prijatia 
politík v oblasti rovnosti podnikmi. 
Z tejto štúdie vyplynulo, že väčšina podnikov zahrnutých do štúdie (64 %), ktoré majú dobré 
zastúpenie žien na riadiacich pozíciách, ako aj tých, kde sú ženy slabo zastúpené, 
nenaštartovala žiadnu proaktívnu iniciatívu s cieľom zvýšiť toto zastúpenie.

Ako vysvetliť toto nízke zastúpenie žien na vrchole hierarchie veľkých podnikov? Odpoveď sa 
skladá z mnohých prvkov.

Existujú faktory závislé od podmienok zamestnávania vo všeobecnosti, ktoré bránia 
napredovaniu žien v rámci podnikov. Medzi týmito faktormi môžeme uviesť najmä materskú 
dovolenku, problematiku zosúladenia rodinného a pracovného života, prestávky v kariére, 
otázku flexibility pracovného času a chýbajúcich služieb pre rodičov (jasle, škôlky atď.). 
K týmto faktorom sa pridáva ťažký prístup žien k mentorstvu a poradenstvu pri plánovaní 
kariéry, ale aj hospodárska kríza, ktorá v niektorých krajinách zasiahla ženy vo väčšej miere. 
Zároveň konštatujeme pretrvávanie tradičných kultúrnych rodových stereotypov a chýbajúcu 
motiváciu žien prijať rozličné výzvy, s ktorými sa stretávajú, aby mohli napredovať v kariére.

Na prekonanie týchto prekážok treba mimo podniku rozvíjať najmä existujúce siete ženských 
kádrov v podnikoch a podporovať začlenenie žien do týchto sietí. Tieto siete umožňujú 
ženským kádrom v podnikoch vymieňať si skúsenosti s osobami, ktoré majú podobnú 
profesionálnu kariéru ako ony, čo je často prospešné, hovoriť o spoločnej problematike 
a navrhovať riešenia problémov spojených a riadením ich kariéry. Týmto sa posilňuje ich 

                                               
1 Európska komisia, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rodovú rovnosť: Viac žien na vedúcich 
pozíciách. Kľúč k hospodárskej stabilite a rastu, január 2010.
2 Corporate Gender Gap Report 2010.
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dôvera v samy seba a vedie ich to k tomu, že prijímajú riziko v rámci podniku s cieľom 
napredovať v kariére. V rámci samotného podniku je preto dôležité zdvojnásobiť úsilie, 
pokiaľ ide o možnosti ďalšej špecializovanej prípravy, programov „fast-track“, mentorstva 
a personalizovaného monitorovania kariéry, poskytovaných ženám. Zároveň sa zdá byť 
vhodné, aby politika zameraná na vyrovnané zastúpenie mužov a žien v podnikoch bola pre 
ne prioritou: táto politika by sa mohla prejavovať najmä v prijímaní žien na rozhodovacie 
posty alebo tiež nabádaní žien k uchádzaniu sa o posty s veľkou zodpovednosťou.

Treba tiež zohľadniť dôvody spojené s vymenovaním členov správnych rád. Vo väčšine krajín 
sa vymenovanie tradične uskutočňuje formou kooptovania. Treba tiež poznamenať, že 
v niektorých hospodárskych a profesijných sektoroch sú ženy v menšine v porovnaní 
s mužmi: je teda veľmi ťažké zabezpečiť ich zastúpenie. 
V dôsledku hospodárskej krízy aj v tejto oblasti nebola reforma vymenovania členov správnej 
rady prioritou.

K tomu treba samozrejme pridať normy, všeobecnú prax v príslušných krajinách, rôznu 
kultúru podnikov, ktorá existuje v Európskej únii, rozdiely v štruktúrach riadiacich zložiek 
(správna rada a/alebo dozorná rada), chýbajúce pravidelné monitorovanie personálnych 
politík a výmena osvedčených postupov medzi európskymi podnikmi.

Všetky analýzy vedú ku konštatovaniu, že podpora vyššieho zastúpenia žien musí byť odteraz 
pre podniky imperatívom. Podniky musia vypracovať opatrenia, ktoré budú podporovať ženy, 
ktoré chcú zastávať riadiace posty, najmä prostredníctvom zvýšenia príležitostí na 
napredovanie v kariére a perspektív v podniku.
Zdá sa byť veľmi dôležité, aby podniky zaviedli tzv. target setting (stanovenie cieľov) na 
zvýšenie zastúpenia žien spolu s prijímaním žien do vrcholnej hierarchie podnikov s cieľom 
podporovať rovnosť a rozmanitosť a ťažiť z ľudskej inteligencie.

Viaceré členské štáty sa pokúšali nájsť riešenie nízkeho zastúpenia žien vo vedení podnikov.
Po tom, čo francúzsky zákon stanovujúci kvóty v rámci správnych rád podnikov, ktorý bol
nedávno prijatý a ktorý stanovuje prah 40 % do roku 2015 v rámci správnych rád podnikov 
kótovaných na burze, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov a dosahujú ročný obrat 
viac ako 50 miliónov EUR, Taliansko následne navrhlo zákon týkajúci sa kvót v správnych 
radách. V Španielsku zákon o kvótach existuje od roku 2007 a stanovuje 40 % zastúpenie do 
roku 2015.
Ďalšie krajiny začali diskusiu o tejto delikátnej otázke: v Spojenom kráľovstve vláda poverila 
jedného poslanca, aby vypracoval štúdiu o problematike „gender pay gap“ a o jej možných 
riešeniach. V tomto rámci bola nastolená problematika nízkeho zastúpenia žien na riadiacich 
postoch, čim sa začala diskusia o tejto otázke. Holandsko a Belgicko sa tiež zaoberali touto 
problematikou a v súčasnosti prebiehajú diskusie. V Nemecku spolková ministerka pre rodinu 
a rodinné záležitosti Kristina Schröder vyjadrila želanie, aby bolo do roku 2015 v správnych 
radách 20 % žien. Vyjadrila sa, že podporí prijatie záväzného textu obsahujúceho kvótu, ak sa 
tento cieľ dovtedy nedosiahne. Ministerka spravodlivosti Bavorska Beate Merk tiež vyjadrila 
svoju podporu zavedeniu kvóty na základe kvóra od 10 do 20 % s konečnou výškou 40 %.

Nórsky model

Nórsko predstavuje referenciu, pretože bolo prvou krajinou, ktorá prijala právne predpisy 



PE458.776v02-00 10/11 PR\858914SK.doc

SK

stanovujúce kvóty s cieľom výrazným spôsobom zvýšiť zastúpenie žien v riadiacich zložkách 
podnikov.

Právne predpisy boli prijaté v roku 2003 a spočiatku sa stretávali s veľkým odporom.
Na základe iniciatívy ministra obchodu a priemyslu a nie ministra pre rovnosť právne 
predpisy vyžadujú od podnikov, aby plnili cieľ najmenej 40 % žien v správnych radách 
spoločností kótovaných na burze s tým, že spoločnosti riskujú pokuty alebo zrušenie. Tieto 
právne predpisy dosiahli preukázateľné výsledky.

Podobné právne predpisy boli prijaté aj v Quebecu.

Účinnosť existujúcich opatrení – ktorým smerom zamerať naše úsilie?

Deutsche Telekom predstavuje ojedinelý príklad iniciatív veľkých podnikov na zvýšenie 
počtu žien v správnych radách v Nemecku: podnik si dobrovoľne stanovil cieľ dosiahnuť 
kvótu 30 % do roku 2015. Táto iniciatíva dosiahla presvedčivé výsledky a v rozsiahlej miere 
sa šíri v rámci hospodárskeho odvetvia.

Etický kódex podnikov 
Nedávne štúdie preukázali, že viaceré krajiny výraznou mierou zvýšili zastúpenie žien 
v riadiacich zložkách prostredníctvom etických kódexov podnikov1 (napr. Portugalsko, 
Taliansko, Grécko, Belgicko, Španielsko a Francúzsko).

Aké opatrenia treba ešte pripraviť?
Vzhľadom na nedostatočné výsledky dosiahnuté v tomto smere v minulosti a pomalý vývoj 
v tejto oblasti je dôležitý spúšťací mechanizmus. Treba teda začať s rozsiahlejšou diskusiou s 
hospodárskym odvetvím na vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni a odblokovať súčasnú 
situáciu.

Vlády by sa mali usilovať o zastúpenie žien a vytvoriť vhodný rámec. Podnikom teda treba 
poskytnúť praktickú príručku na podporu zastúpenia žien, prípravu plánu a stanovenia 
kvantitatívnych a časovo reálnych cieľov.

Keďže sa kvóty osvedčili, mohlo by sa prípadne o nich uvažovať: prijatie právnych 
predpisov, ktoré stanovujú kvóty v rôznych krajinách, alebo v niektorých prípadoch politické 
iniciatívy pred prijatím právnych predpisov prispeli k zreteľnému zvýšeniu zastúpenia žien 
v riadiacich zložkách podnikov. Na tomto mieste môžeme uviesť napr. Francúzsko, kde bolo 
7,6 % žien na riadiacich postoch v roku 2008, a v roku 2010, keď sa právne predpisy 
pripravovali, ich bolo 11,9 %. V tomto prípade mohli mať právne predpisy vplyv, ktorý 
mohol presvedčiť podniky a viesť ich k tomu, aby proaktívnym spôsobom prijali dobrovoľné 
opatrenia s cieľom dosiahnuť ciele stanovené zákonom. Rovnaký fenomén sa vyskytol 
v Taliansku, kde sa v súčasnosti diskutuje o právnych predpisoch v oblasti kvót: v roku 2008 
bolo na riadiacich postoch 2,1 % žien, pričom v roku 2010 dosahoval počet žien na riadiacich 
postoch 3,9 %. V Španielsku v roku 2008 dosahovalo zastúpenie žien 6,6 % a 11 % v roku 
20102. Otázka zostáva nezodpovedaná a úlohou návrhu správy je otvoriť diskusiu o vhodnosti 

                                               
1 Europeanpwn Boardwomen monitor 2010.
2 Europeanpwn Boardwomen monitor 2010.
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takéhoto opatrenia, ako aj ďalších sprievodných opatrení.  

Treba však zdôrazniť, že právne predpisy o kvótach musia bezpodmienečne zodpovedať 
niektorým dôležitým predbežným podmienkam, ako sú:1

– jasná stratégia na uplatnenie záväzných právnych predpisov,
– prognóza týkajúca sa rozpočtových prostriedkov, ktoré treba uvoľniť na tento účel,
– politiky zosúladenia pracovného a rodinného života,
– zreteľná politická vôľa,
– hraničné dátumy, ktoré treba stanoviť,
– vytvorenie databázy s personalizovanými profilmi žien, ktorých kariéra je spojená 
s podnikom,
– vzdelávanie pracujúcich žien, aby mohli byť vymenované na riadiace posty, ako aj iné 
politiky na podporu žien.

Kvóty by teda umožnili vyššie zastúpenie žien na riadiacich postoch veľkých podnikov. Naše 
úsilie by sa však malo sústrediť na celý podnik, keďže prítomnosť žien na všetkých 
stupňoch podniku je dôležitá na zabezpečenie vyrovnaného zastúpenia mužov a žien 
v riadiacich zložkách. 

Pozícia Európskej komisie

Európska komisia podporuje prítomnosť žien v správnych radách, pričom treba pomocou 
dobrovoľných opatrení a samoregulácie dosiahnuť cieľ 30 % žien v správnych radách v roku 
2015 a 40 % žien v roku2020. Ak by sa to nedarilo dosiahnuť, bude sa uvažovať o cielených 
iniciatívach na úrovni Únie. Európska komisia nedávno znásobila iniciatívy v tomto smere: 
očakávame teda stretnutie so ženami, ktoré riadia podniky, 1. marca, ako aj pracovný 
dokument útvarov Komisie o súčasnej situácii v členských krajinách, ktorý bude zverejnený 
v marci.

Očakávame od Európskej komisie konkrétne návrhy v tejto oblasti, ktoré zodpovedajú 
potrebám ženských kádrov v podnikoch s cieľom poskytnúť im lepšiu perspektívu v kariére, 
ale ktoré zodpovedajú aj potrebám európskeho hospodárstva. Na tento účel je nevyhnutné 
zohľadniť existujúcu rozmanitosť v tejto oblasti v rámci Európskej únie na úrovni štruktúr 
podnikov, ako aj na úrovni zastúpenia žien.

                                               
1 2010 CWDI Report - Corporate Women Directors International - 'Accelerating Board Diversity Globally'


