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Úvod 

Ženy jsou v orgánech obchodních korporací dlouhodobě nedostatečně zastoupeny, 

přičemž až v posledních dvou desetiletích tomu začala být věnována odpovídající pozornost. 

Ačkoli se jedná o problém celosvětový, zaměřím se v této práci zejména na evropskou úroveň. 

Na ní bylo prvotním impulsem novodobého zájmu nejprve přijetí norské úpravy zákonných 

kvót vyžadující určité zastoupení žen v norských společnostech. Norský vzor následovaly 

s přijetím více či méně závazných úprav další evropské státy, jejichž snahy se v roce 2012 

snažila zastřešit Evropská Komise. Ta představila návrh Směrnice o zlepšení genderové 

vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností 

kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních1 (dále též „Návrh Směrnice“), který však 

po mnohých úpravách2 do dnešního dne stále nebyl přijat.  

V této diplomové práci nejprve představím hlavní aspekty, proč se nedostatečnou účastí 

žen v orgánech obchodních korporací zabývat. Mezi ně patří jednak důvody politické a též 

důvody ekonomické. Z politického hlediska je toto téma významné zejména proto, že dochází 

k narušování základní zásady týkající se rovnosti pohlaví. Ženám totiž v přístupu do orgánů 

obchodních korporací brání mnohé překážky způsobené zejména vlivem zažitých 

genderových stereotypů, které vytváří tzv. skleněný strop, a které jim umožní dostat se při 

kariérním postupu pouze do určité úrovně. Právě za účelem odstraňování těchto překážek 

přijímají státy různá opatření, která přestože ženy určitým způsobem zvýhodňují, nejsou při 

dodržení stanovených podmínek považována za diskriminaci. V této práci tedy představím, 

kdy lze taková opatření přijmout, přičemž se zaměřím nejen na českou právní úpravu, ale též 

na úpravu unijní, v níž měla velký vliv judikatura ESD. 

 

 

 

1 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 

[Online]. COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD). 2012. [cit. 1. 3. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0614. 
2 Naposledy byly úpravy znění provedeny maltským předsednictvím, přičemž neuvedu-li jinak, budu v této práci 

pracovat právě s tímto zněním.  

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy řídících a 

dozorčích orgánů společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních – zpráva o pokroku ze 

dne 31. 5. 2017 [Online]. Interinstitucionální spis: 2012/0299 (COD). [cit. 1. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9496_2017_INIT&from=CS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9496_2017_INIT&from=CS
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Z ekonomického hlediska je nedostatečná účast žen v orgánech obchodních korporací 

významná zejména z pohledu corporate governance. Ženy jsou totiž potenciálně schopny 

zlepšit fungování daného orgánu a tím mít případně vliv i na ekonomické výsledky celé 

korporace. Jelikož však názory, jak ženy mohou tyto orgány ovlivnit, nejsou jednotné, zmíním 

jak argumenty příznivců, tak odpůrců a na základě jejich analýzy vyvodím závěry, jaké 

přínosy mohou orgánům obchodních korporací z přítomnosti žen plynout, což bude zároveň 

prvním cílem této práce.  

Druhým cílem této práce bude představit jakými prostředky lze účast žen v orgánech 

obchodních korporací zvýšit. Ty lze obecně rozdělit na závazné a nezávazné, a následně je 

možná jejich modifikace mnoha proměnnými, čímž vznikne velká množina potenciálních 

řešení.  

Dále se v této práci zaměřím na zmíněný Návrh Směrnice, jehož hlavní cílem bylo 

sjednotit unijní úpravu v této oblasti, což je však krok velmi razantní, a proto též představím 

argumenty jak příznivců, tak odpůrců. Posouzení pozitiv a negativ takovéto jednotné unijní 

úpravy bude zároveň třetím cílem této práce.   

V neposlední řadě v této práci zhodnotím aktuální situaci v České republice a její postoj 

v oblasti problematiky nedostatečné účasti žen v orgánech českých obchodních korporací. 

Následně uvedu svůj názor, jaké změny by z hlediska současné právní úpravy bylo možné 

učinit, aby se počet žen v orgánech českých obchodních korporací zvýšil, což bude zároveň 

čtvrtým cílem této práce.  

V závěru následně předložím odpovědi na hlavní cíle této práce.  
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1 Vymezení pojmů z hlediska obsahu této práce 

V této kapitole nejprve vymezím základní pojmy, které jsou v této práci používány, a to 

zejména z důvodu, že samotné téma je velmi široké. Jak bylo řečeno v úvodu, jedním z cílů 

této práce je nalezení vhodného řešení pro potenciální možnou úpravu v České republice, a 

proto je zapotřebí možnosti mezinárodního srovnání. Při hledání vhodného řešení jsem 

vycházela převážně z úprav jednotlivých evropských států, které se tématem účasti žen 

v orgánech obchodních korporací zabývají. Tyto úpravy se však, až na výjimky, zaměřují na 

akciové společnosti, a proto pojem obchodních korporací zúžím právě a jen na ně.   

 

1.1 Akciová společnost a její orgány 

Akciová společnost je v české právní úpravě upravena ZOK, který ji definuje jako 

„společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.“3 Jedná se o typ 

kapitálové společnosti, což znamená, že společnost povinně vytváří základní kapitál 

v minimální výši předepsané zákonem, který je tvořen vklady jednotlivých společníků neboli 

akcionářů, kdy poměr vkladu k základnímu kapitálu vytváří rozsah práv a povinností, které 

má akcionář ke společnosti.4 Tato práva a povinnosti představují jeho podíl, který je vtělen 

do jednotlivých akcií o určité hodnotě, přičemž podíl je v akciové společnosti v zásadě volně 

převoditelný.5 Z toho vyplývá, že existence společnosti je závislá nikoli na osobních 

vlastnostech a schopnostech jednotlivých akcionářů, nýbrž na jejich vkladech, a proto ukončí-

li akcionář ve společnosti svou účast, pro společnost to není důvod k jejímu zániku. S tím 

souvisí další znak akciových, respektive kapitálových společností, a to odborné řízení, kdy 

členy řídících a kontrolních orgánů (dále též „volené orgány“6), nemusejí být, a u kótovaných 

akciových společností zpravidla ani nebývají, samotní akcionáři, nýbrž jsou jimi 3. osoby, 

které jsou vybaveny potřebnými znalostmi a schopnostmi.7  

 

 

 

3 Ust. § 243 odst. 1 ZOK. 
4 Černá, S., Štenglová I., Pelikánová, I. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 366. 
5 Ibid., str. 382. 
6 Tento pojem je používán v celé práci a je jím míněno souhrnné označení pro představenstvo a dozorčí radu 

v případě dualistického systému, i pro výkonné a nevýkonné členy správní rady v případě monistické 

struktury. Tam kde je to vhodné z hlediska rozebíraného tématu jednotlivé pojmy rozlišuji.  
7 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 366.  
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Orgány akciové společnosti určují její základní organizační strukturu, skrze kterou 

dochází k řízení a kontrole společnosti.8 Vnitřní uspořádání tedy představuje rozdělení 

kompetencí mezi jednotlivé orgány, které lze obecně rozlišit na nejvyšší, statutární a 

kontrolní, přičemž které budou zřízeny se určí dle systému vnitřní struktury. Ty jsou u akciové 

společnosti dva: systém monistický (one-tier model) a dualistický (two-tier model).9 Oba 

jmenované modely však mají shodný nejvyšší orgány, kterým je valná hromada. Ta je tvořena 

všemi akcionáři a do její působnosti náleží rozhodování „o nejdůležitějších otázkách 

společnosti“,10 avšak valnou hromadou se tato práce zabývá jen okrajově. 

Výše zmíněné modely vnitřní struktury se liší způsobem rozdělení kontrolních a 

výkonných funkcí mezi volené orgány. Volbu modelu vnitřní struktury provádějí zakladatelé 

ve stanovách při založení společnosti.11  

 

1.1.1 Statutární orgán akciové společnosti  

Výkonné funkce jsou svěřeny statutárnímu orgánu, jehož pravomoci lze rozdělit na 

vnitřní, vnější a tzv. zbytkové, tedy ty, které nejsou zákonem či stanovami svěřeny jinému 

orgánu, přičemž hlavním úkolem statutárního orgánu je dosahování cílů společnosti, a 

hlavním cílem bývá zpravidla dosahování zisku.12 Mezi vnitřní pravomoci náleží zejména 

každodenní řízení společnosti, neboli obchodní vedení, kterým lze rozumět spravování a 

rozhodování o běžných resp. každodenních záležitostech společnosti (tzv. day-to-day 

business). Statutární orgán tak řídí podnikatelskou činnost společnosti a rozhoduje o jejích 

podnikatelských záměrech, kromě dlouhodobých podnikatelských záměrů, které jsou svěřeny 

do působnosti valné hromady.13 Tento orgán tedy realizuje obecné cíle podnikatelské činnosti 

stanovené valnou hromadou, ale do obchodního vedení mu nemůže nikdo zasahovat.14  

 

 

 

8 Ibid., str. 149.  
9 Ust. § 396 ZOK. 
10 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 412. 
11 Ust. § 397 odst. 1 ZOK 
12 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 158 
13 Štenglová, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, str. 777. Velké 

komentáře. [cit. 8. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrg5pwk5tlgizs443cl4zdamjsl44tax3qmy2dgni 
14 Ust. § 435 odst. 2 ZOK. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrg5pwk5tlgizs443cl4zdamjsl44tax3qmy2dgni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrg5pwk5tlgizs443cl4zdamjsl44tax3qmy2dgni
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Mezi vnější pravomoci náleží právo statutárního orgánu zastupovat společnost, kdy 

členové tohoto orgánu mají tzv. generální zástupčí oprávnění, které je opravňuje jednat za 

společnost se třetími osobami a vstupovat jménem společnosti do právních vztahů, přičemž 

společnost je tímto jednáním statutárního orgánu vázána, bylo-li učiněno v mezích jeho 

pravomoci.15 Vzhledem k těmto pravomocem, které členům statutárního orgánu náleží, je 

zapotřebí dbát na pečlivý výběr členů. 

Členy statutárního orgánu volí a odvolává valná hromada, která také schvaluje smlouvu o 

výkonu funkce.16 Pokud valná hromada tuto smlouvu neschválí, má to za následek pouze 

relativní neplatnost, tedy smlouva je platná do té doby, dokud se dotčená osoba nedovolá její 

neplatnosti, na což má šest měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděla. Právní jednání učiněná 

členem statutárního orgánu jménem společnosti se však až do prohlášení neplatnosti považují 

za platná. Toto však s účinností od 1. ledna 2021 upravuje novela ZOK17 (dále též „Novela 

ZOK“), dle které taková smlouva bez souhlasu valné hromady nenabude účinnosti.18 Dojde 

tedy k posílení ochrany akcionářů, a to i v případě, že stanovy určí, že bude členy tohoto 

orgánu volit kontrolní orgán.19  Funkční období členů statutárního orgánu určuje smlouva o 

výkonu funkce, jinak platí, že je jednoleté. V případě Novely ZOK bude platit nevyvratitelná 

domněnka tří let.20  

V dualistickém modelu vnitřní struktury akciové společnosti, je statutárním orgánem 

představenstvo. Hlavním úkolem tohoto orgánu je zastupovat společnost navenek a 

vykonávat obchodní vedení. Představenstvo má zpravidla 3 členy, přičemž každý člen může 

zastupovat společnost samostatně, ledaže stanovy určí jinak. Pro přijetí rozhodnutí 

představenstva je zapotřebí většiny hlasů přítomných, avšak opět to mohou modifikovat 

stanovy. 

V akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní správy, dle obecného 

zahraničního modelu, jsou kontrolní i výkonné funkce svěřeny jednomu orgánu, kterým je 

 

 

 

15 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 157-159. 
16 Ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK, ledaže je tato pravomoc svěřena dozorčí radě.  
17 Zákon č. 33/2020 Sb.  
18 Ust. § 59 odst. 2 ZOK s účinností od 1. 1. 2021. 
19 V takovém případě sice smlouvu o výkonu funkce neschvaluje valná hromada, nýbrž dozorčí rada, ale 

smlouva se smí odchýlit od stanov jen za podmínek v nich uvedených. Akcionáři tedy stále budou mít 

kontrolu.  

 Ust. § 438 odst. 3 ZOK s účinností od 1. 1. 2021. 
20 Ust. § 439 odst. 2 ZOK s účinností od 1. 1. 2021. 
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správní rada, přičemž její členové se dělí na výkonné a nevýkonné členy.21 Nevýkonným 

členům je svěřena kontrolní pravomoc spočívající v dohlížení na činnost společnosti a 

obchodní vedení vykonávané výkonnými členy. Správní rada pak fakultativně jmenuje 

jednoho či více výkonných ředitelů (CEO – chief executive officer), kteří však nejsou 

statutárním orgánem, ale zpravidla jsou ke společnosti v zaměstnaneckém poměru.22 Tento 

model vnitřní struktury je rozšířený zejména v angloamerickém prostředí, a ve své čisté 

podobě se vyskytuje například ve Velké Británii, Francii či Itálii. 

Současná česká právní úprava má modifikovanou podobu monistického systému. ZOK 

tento model definuje jako systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní 

rada a statutární ředitel.23 Dle ust. § 456 odst. 1 ZOK se na statutárního ředitele použijí 

ustanovení o představenstvu, z čehož vyplývá, že je považován za statutární orgán 

společnosti, což je v rozporu s klasickým monistickým modelem. Statutární ředitel je 

monokratický orgán a přísluší mu zastupovat společnost a vykonávat obchodní vedení ve 

vymezeném rozsahu, jak je vysvětleno níže.  

Na správní radu se dle ust. § 456 odst. 2 ZOK použijí zákonná ustanovení upravující 

působnost dozorčí rady, z čehož vyplývá, že správní rada je v akciové společnosti 

s monistickým systémem kontrolním orgánem. Avšak dle ust. § 460 odst. 2 ZOK patří do 

působnosti správní rady jakákoli věc týkající se obchodního vedení, ledaže je zákonem 

svěřena do působnosti valné hromady. Dochází tu tedy k rozporu, kdy dle Dvořáka24 je 

jediným logickým výkladem možnost, že do působnosti správní rady náleží ty pravomoci, ke 

kterým ze zákona nemá pravomoc jak statutární ředitel, tak ani valná hromada.  V působnosti 

správní rady je tedy obchodní vedení v rozsahu, v jakém určí statutárnímu řediteli hranice pro 

jeho provedení, například přijetím podnikatelských plánů, ale do tzv. day-to-day businessu již 

zasahovat nemůže.25 Správní rada má zpravidla 3 členy.  

 

 

 

21 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 411, 412. 
22 Dvořák, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti, In: Corporate governance: kolektivní 

monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 35.  
23 Ust. § 396 ZOK. 
24 Dvořák, T., op. cit. sub 22, str. 37. 
25 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 431. 
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Novela ZOK však českou úpravu monistického modelu výrazně modifikuje. Bude zrušen 

institut statutárního ředitele a úprava se více přiblíží k obecnému monistickému systému 

popsanému výše.  

 

1.1.2 Kontrolní orgán akciové společnosti  

Kontrolní orgán se v akciové společnosti zřizuje obligatorně a jeho hlavní funkcí je 

dozorovat činnost orgánu statutárního, přičemž ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě, 

které podává o své kontrolní činnosti zprávy.26  

V dualisticky zřízené akciové společnosti jsou kontrolní funkce svěřeny dozorčí radě, 

která dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, přičemž tuto 

zákonnou působnost nemohou omezit ani stanovy, ani rozhodnutí valné hromady či 

představenstva. Dozorčí rada kontroluje, jak představenstvo vykonává obchodní vedení, a zda 

své činnosti, ke kterým má pravomoc, provádí s péčí řádného hospodáře27.28 Jak bude dozorčí 

rada jí svěřenou kontrolní pravomoc vykonávat si určí sama, stejně tak na co se při kontrole 

zaměří, a nikdo není oprávněn udělovat jí v tomto směru pokyny.29 Dozorčí rada může 

nahlížet i do interních dokumentů společnosti a představenstvo je povinno jí k nim umožnit 

přístup, ledaže by tím některý z členů těchto volených orgánů porušil péči řádného 

hospodáře.30 Dozorčí rada posuzuje již provedená jednání, a pokud zjistí nedostatky 

informuje o tom valnou hromadu, kterou také může svolat.31  

Dozorčí rada má zpravidla 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada, avšak ve 

společnostech s více než 500 zaměstnanci volí 1/3 členů rady právě zaměstnanci.32  

V případě monistické struktury jsou kontrolní funkce svěřeny správní radě, kterou jsem 

zmínila výše.  

 

 

 

26 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 162. 
27 Péče řádného hospodáře znamená výkon funkce s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

Tuto povinnost mají všichni členové volených orgánů. 
28 Dvořák, T. Akciová společnost. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Vědecká monografie, str. 685. 
29 Ust. § 446 ZOK 
30 Dvořák, T., op. cit. sub 28, str. 686. 
31 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 429. 
32 Ust. § 448 odst. 2 ZOK. 
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1.2 Požadavky na členy volených orgánů 

Výše jsem psala, že jedním ze znaků akciové společnosti je profesionalizované řízení, 

jelikož právě v akciové společnosti nejčastěji dochází k oddělení vlastnictví a řízení, tedy že 

členy volených orgánů jsou třetí osoby. Pak nastává situace, že členové statutárního orgánu 

hospodaří s majetkem společnosti, který jim nepatří, a na toto jejich řízení dohlíží v první řadě 

členové dozorčí rady, tedy opět osoby často odlišné od vlastníků.33 Členové těchto volených 

orgánů však sledují vlastní cíle, resp. jsou motivováni vlastními pohnutkami, a jejich zájmy 

jsou odlišné od zájmů společnosti, potažmo zájmů vlastníků, proto zde hraje důležitou roli 

jejich odpovědnost za výkon funkce vyplývající přímo ze zákona. Taková odpovědnost ale 

člena voleného orgánu může brzdit, kdy příkladem může být obava z provedení riskantnějšího 

kroku, který by ale mohl být v konečném důsledku pro společnost výhodnější.34  

Z uvedeného lze vyvodit dva závěry. Zaprvé, tzv. principal-agent problem, neboli 

problém pána a správce, který spočívá v uvedeném protikladu rozporných zájmů, což řeší 

disciplína zvaná corporate governance, jejímž cílem je snaha o nalezení shody mezi zájmy 

jednotlivých aktérů. S tím je propojen druhý závěr, a to, že výběru členů volených orgánů je 

zapotřebí věnovat náležitou pečlivost.  

Právní úprava na členy volených orgánů klade určité požadavky. Jednak se jedná o plnou 

svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona, ale také o požadavek 

vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, v čemž je zahrnut i zákaz konkurence a 

informační povinnost při hrozícím střetu zájmů.35 Jenže ačkoli členové budou splňovat 

zákonné požadavky, stejně nemusí dojít k efektivnímu fungování daného orgánu, jelikož jeho 

členové mohou pocházet ze stejného prostředí, mohou to být staří známí, mít stejné vzdělání 

atd., a v důsledku si budou velice podobní. Proto je zapotřebí dbát kromě zákonných 

požadavků i na určitý stupeň rozmanitosti jednotlivých členů. 

 

 

 

33 Pihera, V., Havel, B. Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko 

racionálního corporate governance [Online]. In: Právní rozhledy 23-24/2019., s. 836. [cit. 18. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gizv6mrul5zv6obtgy&groupIndex=0&rowIndex=0. 
34 Ibid. 
35 Černá, S., op. cit. sub 4, str. 164, 165, 426, 427. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gizv6mrul5zv6obtgy&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gizv6mrul5zv6obtgy&groupIndex=0&rowIndex=0
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1.2.1 Ženy ve volených orgánech jako prvek diverzity  

Prvky rozmanitosti neboli diverzity členů volených orgánů jsou kromě pohlaví, také věk, 

rasa, mentální a fyzické vlastnosti a další schopnosti. Snahou je tedy dosažení rozmanitého 

kolektivu, v němž budou jednotliví členové sice odborníci, avšak každý bude nadán trochu 

jiným talentem a jinými charakteristickými vlastnostmi, a výsledkem by mělo být efektivnější 

jednání těchto orgánů. Rozmanité orgány jsou také méně náchylné ke skupinovému myšlení, 

a je proto pravděpodobnější, že budou využívat nové přístupy k řešení budoucích problémů.  

Pokud je tedy volený orgán dostatečně rozmanitý, je pravděpodobnější, že přijme lepší 

řešení, ačkoli o tom může pochybovat kvůli nejednotnému názoru členů než orgán 

homogenní, který je obvykle toho názoru, že přijal nejlepší možné řešení, jelikož ho přijal 

jednotně.   

 

1.3 Kótované akciové společnosti 

S tématem této práce neoddělitelně souvisí pojmy kótovaná akciová společnost a 

kótované akcie, které český právní řád sice již neužívá,36 jelikož byly nahrazeny pojmy 

jinými, které zmíním dále, ale zároveň jsou to pojmy hojně užívané evropským právem a 

zahraničními úpravami.  

Výše zmíněné termíny jsou odvozeny od slova kotace, které znamená „cenu, za kterou je 

obchodník s cennými papíry povinen koupit nebo prodat předem určené množství investičních 

nástrojů, např. akcií“.37 Kótovanou akciovou společností lze tedy dle současné terminologie 

rozumět společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném 

trhu. Co je myšleno cennými papíry předkládá ust. § 3 odst. 2 ZPKT, přičemž jedná se mj. o 

akcie, které lze nazývat právě kótované akcie. Evropským regulovaným trhem je dle ust. § 55 

 

 

 

36 Tyto pojmy zavedl do českého právního řádu zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, kdy 

jejich zavedením došlo k nahrazení původně užívaného pojmu „registrovaný cenný papír“, ale novelou 

zmíněného zákona z roku 2011 došlo k jejich vypuštění a nahrazení současnou terminologií.  
37 Husták, Z. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckova edice 

komentované zákony, str. 261. 
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ZPKT regulovaný trh, který je uvedený v seznamu regulovaných trhů členského státu 

Evropské unie. Českým regulovaným trhem je trh, na který se vztahuje úprava ZPKT a na 

nějž dohlíží ČNB.  

Český regulovaný trh může provozovat pouze organizátor, kterým může být jen právnická 

osoba, a které ČNB udělila povolení k provozování regulovaného trhu.38 V současné době 

jsou v České republice pouze tři subjekty oprávněné k provozování evropského regulovaného 

trhu.39  

Aby mohl být cenný papír přijat k obchodování na takovém trhu, musí být splněno několik 

podmínek, které jsou uvedeny v ZPKT, mj. musí mít cenný papír přiděleno číslo ISIN40 a jsou 

u něj dány předpoklady pro spravedlivé, účinné a řádné obchodování. 41 

V souvislosti s Návrhem Směrnice, který je rozebírán ve čtvrté kapitole, lze definovat 

kótovanou společnost jako „společnost se sídlem v některém z členských států, jejíž akcie jsou 

v jednom nebo více členských státech přijaty k obchodování na regulovaném trhu“ ve smyslu 

směrnice 2004/39/ES42. 

 

 

 

38 Srov. ust. § 37 ZPKT. 
39 Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. a POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s. 
40 Jedná se o mezinárodní identifikační číslo, které je přidělováno centrálním depozitářem cenných papírů pro 

účely obchodování s ním.  

 ISIN. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [Online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 

2001- , strana naposledy editována 14. 12. 2019. [cit. 1. 3. 2020]. Česká verze. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/ISIN. 
41 Srov. ust. § 56, 57, 65 ZPKT. 
42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/ISIN
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2 Důvody proč se zabývat účastí žen ve volených orgánech  

Debata na téma rovného zastoupení žen a mužů v řídících orgánech se rozvinula zejména 

v posledních dvou desetiletích, kdy lze pozorovat dva důležité milníky. Tím první byl rok 

2003, kdy Norsko jako první evropský stát představilo úpravu zákonných kvót pro 

nedostatečně zastoupené pohlaví v řídících orgánech norských společností. Druhým 

významným okamžikem byl rok 2012, kdy Komise předložila Návrh Směrnice, který měl za 

cíl sjednotit úpravu kvót pro kótované společnosti se sídlem v některém z členských států 

Evropské unie. Ačkoli Návrh Směrnice nebyl do dnešního dne přijat, mnoho evropských států 

tomuto tématu začalo věnovat více pozornosti a postupně začaly přijímat vlastní úpravu ať již 

v podobě soft-law opatření, anebo skrze zákonné kvóty.  

Téma týkající se genderové rovnosti ve volených orgánech společností má dva hlavní 

důvody: politické, čímž je myšlena rovnoprávnost mužů a žen, a ekonomické, které jsou 

spojeny s výkonností společností.43 

 

2.1 Zásada rovného zacházení jako základní lidské právo 

Rovnost je jedním ze základních znaků moderních demokratických společností. Od 18. 

století byla rovnost postupně řazena mezi základní lidská práva zakotvováním do ústav a 

dokumentů týkajících se lidských práv.44 Rovnost lze chápat v několika směrech, avšak pro 

účely této práce je stěžejní rovnost pohlaví, tedy rovnost žen a mužů. Porušení rovnosti 

zakotvené právem je diskriminací,45 avšak za diskriminaci je považováno i jednání na základě 

obecně přijímaných genderových stereotypů, pokud jejich užitím dojde ke znevýhodnění 

určité skupiny,46 kterou jsou v kontextu této práce ženy.  

 

 

 

43 Josková, L. Budou mít akciové společnosti lepší dozorčí rady? (K účasti žen ve vedení společnosti) [Online]. 

In: Obchodněprávní revue. 2013, č.7-8, str. 203. [cit. 6. 3. 2020].  Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7g5ptqx3tl4zdamy&groupIndex=18&rowIndex=0. 
44 Koldinská, K. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: 

C.H. Beck, 2010, str. 7. 
45 Ibid., str. 11. 
46 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. ed. Rovnost a diskriminace. Praha: Beck, 2007. Beckova edice ABC, str. 

231. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7g5ptqx3tl4zdamy&groupIndex=18&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7g5ptqx3tl4zdamy&groupIndex=18&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7g5ptqx3tl4zdamy&groupIndex=18&rowIndex=0
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Pojem gender je odlišný od pojmu pohlaví a je zapotřebí tyto pojmy rozlišovat. „Pohlaví 

jsou biologické vlastnosti, které jsou u žen jiné než u mužů“.47 Pokud je se ženami zacházeno 

odlišně z biologických důvodů48, právo to ve většině případů umožňuje. Odlišná je situace, 

kdy je se ženami zacházeno rozdílně z důvodu, že je to určitým společensky vytvořeným 

standardem. S tím souvisí právě pojem gender, kterým lze rozumět „sociálně utvářený soubor 

vlastností, chování, zájmů, … který je v určité společnosti spojován s obrazem ženy nebo 

muže. Ideální ženské nebo mužské charakteristiky tedy nevyplývají z biologické přirozenosti 

…, nýbrž jsou vytvářeny společností prostřednictvím socializace.“49 Dochází tedy k vytváření 

genderových stereotypů, přičemž o diskriminaci se jedná, pokud tyto stereotypy převáží nad 

posouzením konkrétních vlastností určité osoby, které jsou jí biologicky skutečně dané. Právě 

genderové stereotypy nejčastěji brání vyrovnanému zastoupení žen v řídích pozicích, kdy při 

kariérním postupu ženy naráží na spoustu překážek, souhrnně označovaných jako tzv. 

skleněný strop, kdy touto metaforou bývá označována neviditelná překážka, která ženám 

znemožňuje dostat se do vedoucích pozic,50 protože je „automaticky předpokládána absence 

určitých kvalit“,51 například menší soutěživost, chybějící schopnosti či nedostatečné vůdčí 

vlastnosti. Bobek mezi častými genderovými stereotypy, se kterými se ženy setkávají, 

zmiňuje i jejich potencionální úlohu matky, v jejímž důsledku mohou být ženy limitovány, a 

to nejen zaměstnavatelem, ale i partnerem, tlakem okolí či samy sebou. 52  

Jak je uvedeno výše, znevýhodnění je považováno za diskriminaci, kdežto zvýhodnění 

může být za určitých okolností právem povolené. Jedná se zejména o tzv. pozitivní opatření 

(affirmative action), jejichž podstatou je dočasné upřednostnění konkrétní diskriminované 

skupiny poskytnutím určitých výhod, a to za účelem vyrovnání nerovností v dané oblasti.53 

Pozitivní opatření jsou činěna za účelem dosažení materiální rovnosti, tedy rovnosti de iure i 

de facto,54 i když ve své podstatě představují nerovné zacházení.55  Teorie umožňuje dva 

náhledy na tyto afirmativní akce. Zaprvé lze na pozitivní opatření nahlížet jako na dočasnou 

 

 

 

47 Ibid. 
48 Příkladem lze uvést zákaz určitých prací těhotným ženám, či zákaz práce žen v šestinedělí. 
49 Bobek, M., op. cit. sub 46, str. 231.  
50 Josková, L., op. cit. sub 43. 
51 Bobek, M., op. cit. sub 46, str. 231. 
52 Ibid., str. 232.  
53 Koldinská, K., op. cit. sub 44, str. 13. 
54 Bobek, M., op. cit. sub 46, str. 17. 
55 Koldinská, K., op. cit. sub 44, str. 213.  
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výjimkou z obecného principu rovnosti, tedy že jeho užitím je úmyslně porušován tento 

princip, aby do budoucna k jeho porušování nedocházelo, a zadruhé je pozitivní opatření 

bráno jako samotný obsah tohoto principu.56 Na evropské úrovni jsou pozitivní opatření v 

oblasti rovnosti pohlaví brána jako dočasná výjimka, a stejně tak je tomu i v české právní 

úpravě, tak jak je rozebráno níže.  

 

2.1.1 Zásada rovného zacházení v právu Evropské unie a pozitivní opatření  

V současném evropském právu je rovné zacházení na základě pohlaví bráno jako základní 

právo, které je zakotvené v primárním právu a dále rozšiřováno směrnicemi a judikaturou 

SDEU (dříve ESD). Základním ustanovením primárního práva upravujícím genderovou 

rovnost je čl. 157 SFEU (dříve čl. 141 SES), který zakotvuje jednak rovné odměňování mužů 

i žen za stejnou či rovnocennou práci, ale také rovné příležitosti a zacházení v otázkách práce 

a zaměstnanosti, a v neposlední řadě též možnost přijímání pozitivních opatření, avšak vývoj 

byl postupný.  

V původní Smlouvě o ES, tzv. Římské smlouvě z roku 1957, byla upravena jen rovnost v 

odměňování mužů a žen za stejnou práci, přičemž tato rovnost byla chápána pouze v 

ekonomickém smyslu.57 O její zakotvení se zasloužila zejména Francie, jež měla v národní 

úpravě již tuto rovnost upravenu, a v souvislosti s nově vznikajícím jednotným trhem se 

obávala možné konkurenční nevýhody vůči ostatním členským státům.58  

Tento ekonomický rozměr byl následně rozšířen i do roviny sociální, a to judikaturou ESD 

ve věci Defrenne59.60 Toto rozhodnutí bylo do jisté míry klíčové i v dalším směru, jelikož v 

něm ESD judikoval zaprvé tzv. přímý účinek čl. 157 SFEU (dříve čl. 141 SES), kdy stanovil, 

že jednotlivci se můžou ustanovení primárního práva určeného členským státům dovolávat, 

pokud „mají zájem na dodržování povinností takto vymezených,“61 a zadruhé v něm ESD 

připustil tzv. horizontální přímý účinek tohoto ustanovení, tedy, že se ho jednotlivec může 

 

 

 

56 Bobek, M., op. cit. sub 46, str. 23.  
57 Ibid., str. 126. 
58 Srov. Ibid.  
59 Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 1976, Gabrielle Defrenne proti Société anonyme belge de 

navigation aérienne Sabena SA. Věc 43/75. 
60 Koldinská, K., op. cit. sub 44, str. 66.  
61 Defrenne, op. cit. sub 59, bod 31. 
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dovolávat i vůči dalšímu jednotlivci před národním soudem, pokud se v otázkách odměňování 

cítí být diskriminován.62  

Dalším mezníkem bylo přijetí Amsterodamské smlouvy s platností od 1. května 1999. 

Tato smlouva reflektovala judikaturu ESD týkající se principu rovného zacházení mezi 

ženami a muži a zakotvila ji do SEU.63 Nově tedy byla v čl. 2 SEU upravena rovnost pohlaví 

jako základní hodnota EU, a dále dle čl. 3 SEU má Unie ve všech svých činnostech rovnost 

pohlaví podporovat.64 Amsterodamská smlouva také přidala nový článek 6a (nyní čl. 19 

SFEU, dříve čl. 13 SES), který umožnil přijímat opatření proti diskriminaci nejen na základě 

pohlaví, což vytvořilo prostor pro přijetí dalších sekundárních antidiskriminačních předpisů.65 

V neposlední řadě tato smlouva rozšířila článek čl. 157 SFEU o čtvrtý odstavec66, který 

umožňuje užití pozitivních opatření v rámci zásady rovného zacházení s ženami a muži. 

Opatření prováděná na tomto základě však nesmějí diskriminovat jinou skupinu osob.  

V této oblasti byla dvě významná rozhodnutí ESD, a to ve věci Badeck67 a 

Abrahamsson68. V prvním rozsudku Soudní dvůr posuzoval soulad německého zákona 

s unijní úpravou, kdy tento zákon umožňoval dát přednost ve výběrovém řízení ženám, 

jakožto nedostatečně zastoupenému pohlaví, za předpokladu, že budou oba kandidáti shodně 

kvalifikovaní. Ve druhém případě Soudní dvůr neschválil taková pozitivní opatření, která 

příliš zvýhodňují ženy, a to i za situace, jsou-li v daném odvětví ženy oproti mužům 

zastoupeny ve významném nepoměru, přičemž vyslovil názor, že kandidáta méně 

zastoupeného pohlaví lze upřednostnit pouze za předpokladu, že bude mít stejnou kvalifikaci. 

 

 

 

62 Radloff, K. Women's quotas under EU equality law [online]. Hamburg: Diplomica Verlag, 2012, str. 10. [cit. 

19. 2. 2020]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-

ebooks/reader.action?docID=887655&query=. 
63 Ibid., str. 11. 
64 Ibid. 
65 Bobek, M., op. cit. sub 46, str. 128.  
66 Čl.157 odst. 4 SFEU (dříve čl. 141 odst. 4 SES) S ohledem na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v 

profesním životě nebrání zásada rovného zacházení členskému státu zachovat nebo zavést opatření 

poskytující zvláštní výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro 

předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře. 
67 Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. března 2000. Georg Badeck a další, za přítomnosti Hessische 

Ministerpräsident a Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen. Věc 158/97. 
68 Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. července 2000. Katarina Abrahamsson a Leif Anderson 

proti Elisabet Fogelqvist. Věc 407/98. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/reader.action?docID=887655&query=
https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/reader.action?docID=887655&query=
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Předpisem zakotvujícím rovnost pohlaví je také Listina základních práv Evropské unie69 

(dále jen „Listina“) přijatá v roce 2000, která se s účinností Lisabonské smlouvy stala součástí 

primárního práva. Listina obsahuje samostatnou hlavu týkající se rovnosti, přičemž v čl. 23 

je přímo zakotvena rovnost žen a mužů, a zároveň je stanoveno, že tato rovnost musí být 

zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Tento článek říká: 

„Rovnost mezi muži a ženami musí být zajištěna ve všech oblastech … Zásada rovnosti 

nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch 

nedostatečně zastoupeného pohlaví.“, čímž je umožněno pro zachování genderové rovnosti 

přijímání pozitivních opatření.  

V oblasti sekundárního práva lze rozlišovat mezi závaznými a nezávaznými právními 

akty. Z těch závazných se nyní jedná o několik antidiskriminačních směrnic, avšak oblast 

rovného zacházení byla po dlouhou dobu upravena pouze Směrnicí 76/207/EHS70. Její článek 

2 odst.1 zakazoval diskriminaci na základě pohlaví a článek 2 odst. 4 se týkal výše zmíněné 

možnosti přijetí pozitivních opatření a připouštěl tak výjimku z prvního odstavce. Ve druhém 

jmenovaném ustanovení bylo stanoveno, že „touto směrnicí nejsou dotčena opatření na 

podporu rovných příležitostí pro muže i ženy, zejména odstraňování stávajících nerovností 

ovlivňujících příležitosti žen.“ V souvislosti s tímto ustanovením rozhodoval ESD ve věci 

Kalanke71, v němž se poprvé zabýval pozitivními opatřeními.  

Případ se týkal regionálního předpisu přiznávajícího uchazečkám automatickou přednost 

ve výběrovém řízení, pokud měly stejnou kvalifikaci jako uchazeči, a v daném odvětví byly 

ženy méně zastoupeny. Předpis tedy zajišťoval nikoli rovnost příležitostí, nýbrž rovnost 

výsledků. ESD rozhodl, že účelem předmětného ustanovení Směrnice 76/207/EHS bylo 

zajistit pro ženy lepší podmínky při soutěži na trhu práce, tedy právě rovnost příležitostí, a 

proto pokud předpis dával ženským kandidátkám automatickou přednost, byl s uvedeným 

ustanovením v rozporu.72 Stanovil tedy, že přípustná jsou jen pozitivní opatření zajišťující 

rovnost příležitostí, jinak by se jednalo o zakázanou diskriminaci na základě pohlaví, a proto 

 

 

 

69 Listina základních práv EU, Úřední věstník C 326/02, 26.10.2012, s. 391–407. 

 
70 Směrnice Rady ze dne 9. února 1976, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (76/207/EHS). 
71 Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. října 1995. Eckhard Kalanke proti Freie Hansestadt Bremen. Věc 450/93. 
72 Příručka evropského antidiskriminačního práva. Lucemburk: Úřad pro publikace evropské unie, 2011, str. 39. 
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aby bylo pozitivní opatření v souladu s unijním právem, musí být kandidáti v každém případě 

posuzováni individuálně.  

Rozsudku ve věci Kalanke se podobal případ Marschall73, v němž se opět jednalo o 

národní předpis zajišťující přednost ženám, avšak nikoli automatickou a absolutní. ESD 

rozhodl, že pokud národní úprava zajistí, že kandidáti budou posuzováni individuálně dle 

svých skutečných kvalit a převáží-li některé kritérium u mužského kandidáta v důsledku 

čehož mu bude dána přednost, je taková úprava v souladu s unijním právem.74 Rozsudkem ve 

věci Marshall soud také judikoval tzv. vertikální přímý účinek ustanovení Směrnice 

76/207/EHS za předpokladu, že členský stát nedostatečně či vůbec neimplementoval její 

ustanovení do svého právního řádu, to ale lze pouze za předpokladu, že jsou ustanovení 

dostatečně jasná a bezpodmínečná. Ačkoli tedy byly případy Kalanke a Marschall skutkově 

podobné, jejich odlišnost, spočívající v možnosti uvážení dát při výběru přednost mužskému 

kandidátovi, rozhodla a za existence takové možnosti je pozitivní opatření v souladu s unijním 

právem.  

Nyní je již úprava obsáhlejší, přičemž nejvýznamnější je Směrnice 2006/5475, která 

představuje souhrnnou úpravu a zahrnuje v sobě do té doby platné směrnice76 upravující 

rovné zacházení na základě pohlaví. Tato směrnice tedy sjednotila předchozí roztříštěnou 

úpravu v dotčené oblasti a obsahuje v sobě odkaz na pozitivních opatření dle čl. 157 SFEU. 

Jejím hlavním účelem je tedy zákaz jakékoli diskriminace na základě pohlaví.77 

Vedle závazné úpravy obsahuje sekundární právo i nezávazné akty, přičemž několik se 

dotýká také témata této práce. Časově první v pořadí bylo v roce 1984 doporučení Rady78, 

kterým Rada doporučila členským státům, aby zajistily pozitivními akcemi „aktivní účast žen 

 

 

 

73 Rozsudek ze dne 2. srpna 1993, M. Helen Marshall proti Southampton and South-West Hampshire Area 

Health Autority. Věc 271/91.  
74 Příručka evropského antidiskriminačního práva, op. cit. sub 72, str. 40.  
75 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnávání a povolání. 
76 Mj. Směrnici 75/117/EHS, směrnici 76/207/EHS či směrnici 79/7/EHS. 
77 Směrnice 2006/54/ES, op. cit. sub 75, čl. 14 
78 Doporučení Rady 84/635/EHS ze dne 13. prosince 1984 o podpoře pozitivní diskriminace ve prospěch žen. 

Bod 4. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4dix3iga3dgni. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4dix3iga3dgni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4dix3iga3dgni
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v rozhodovacích orgánech.“79 Dalším doporučením80 pak členské státy vyzvala, aby 

povzbuzovaly „soukromý sektor ke zvyšování účasti žen na všech úrovních rozhodování, 

zejména přijetím nebo v rámci plánů pro rovnost a programů pozitivních akcí“81, mj. protože 

si to vyžadují demokratické zásady.  

Rovnost pohlaví je tedy nyní nedílnou součástí evropského práva.  

 

2.1.2 Zásada rovného zacházení a pozitivní opatření v českém právním řádu 

Zásada rovného zacházení je v českém právním řádu zakotvena nejen na ústavní úrovni 

v Listině základních práv a svobod82, ale též v dalších právních předpisech, z nichž 

nejkomplexnější úpravu představuje antidiskriminační zákon83, k jehož přijetí nevedla snadná 

cesta.  

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, bylo nutné harmonizovat 

český právní řád s unijním právem a transponovat tak rozsáhlou úpravu již existujících 

antidiskriminačních směrnic. Harmonizace úprav sice byla započata již před samotným 

vstupem,84 avšak následně nastala situace, kdy by k řádné transpozici všech 

antidiskriminačních směrnic bylo zapotřebí novelizovat zhruba 60 zákonů. Tím by se úprava 

stala značně nepřehlednou a vzhledem k rychlému vývoji unijní úpravy, by se tato 

nepřehlednost neustále prohlubovala, proto byl v roce 2005 představen návrh 

antidiskriminačního zákona, který představoval komplexní antidiskriminační úpravu.85 První 

návrh však neprošel celým legislativním procesem, a tak byl připraven po mnoha úpravách 

 

 

 

79 Ibid. 
80 Doporučení Rady ze dne 2. prosince 1996 o vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacím procesu. Dostupné 

z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tmx3iga3dsna&groupIndex=0&rowIndex=0. 
81 Ibid., část. I., odst. 4 písm. d).  
82 Čl. 1: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech“, čl. 3 odst. 1 „Základní práva a svobody se zaručují 

všem bez rozdílu pohlaví, rasy,… nebo jiného postavení“, čl. 4 odst. 3 „Zákonná omezení základních práv 

a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. …“ 

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
83 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů. 
84 Tato povinnost vyplývala ČR již z podpisu tzv. Asociační dohody v roce 1993.  

 Bobek, M., op. cit. sub 46, str. 151.  
85 Boučková P., – Předmluva, In: Havelková, B., Koldinská, K., Kühnová, E., Kühn, Z., Whelanová, 

M. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy komentáře.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tmx3iga3dsna&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tmx3iga3dsna&groupIndex=0&rowIndex=0
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nový návrh, který sice vetoval tehdejší prezident Václav Klaus, ale Poslanecká sněmovna ho 

přehlasovala, a tak byl antidiskriminační zákon schválen a účinnosti nabyl 1. září 2009.86 

Zmíněný zákon byl však schválen zřejmě pouze v důsledku sankcí, kterými Unie hrozila 

v důsledku netransponovaných směrnic, což ostatně zmínil i Senát ve svém usnesení, v němž 

také vyjádřil svůj názor, že norma „umělým způsobem zasahuje do přirozeného vývoje 

společnosti, nerespektuje kulturní odlišnosti členských států a požadavek rovnosti ve výsledku 

povyšuje nad princip svobody volby.“ 87  Je tedy otázkou, zda by antidiskriminační zákon byl 

přijat, kdyby České republice nehrozily unijní sankce, každopádně zavedl do našeho právního 

řádu aktivní povinnost prosazovat pozitivní opatření, a to ve více ohledech než jen z hlediska 

rovnosti pohlaví. Do přijetí antidiskriminačního zákona byla totiž pozitivní opatření upravena 

pouze v ustanovení § 16 zákoníku práce88, a vztahovala se tak pouze na rovinu 

pracovněprávní.  

Z hlediska pozitivních opatření je významné ustanovení § 7 AZ, jehož druhý a třetí 

odstavec umožňuje jejich přijetí, mj. za účelem zajištění rovnosti pohlaví. Ve druhém odstavci 

je stanoveno, že „za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo 

vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z 

důvodů uvedených v § 2 odst. 389 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti.“ 

Z uvedeného vyplývá, že český právní řád bere pozitivní opatření jako dočasnou výjimku 

z obecného principu rovnosti, což je shodný přístup, jaký zastává i unijní právo. Ve třetím 

odstavci je uvedeno že: „Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí opatření 

podle odstavce 2 vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání 

nebo povolání, než mají ostatní současně posuzované osoby.“ V tomto ustanovení jsou tedy 

 

 

 

86 Černý, J., Fryčová, N. Deset let antidiskriminačního zákona: historie, zhodnocení a výhled do budoucna. 

Epravo.cz, publikováno dne 3. 9. 2019. [cit. 28.2.2020]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-zhodnoceni-a-vyhled-

do-budoucna-109902.html 
87 Parlament České republiky. Usnesení Senátu Parlamentu České republiky č. 377 ze 13. schůze dne 23. dubna 

2008. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/doc2html/1072573589/index.html. 
88 Ust. § 16 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v tehdejším znění. 
89 Ust. § 2 odst. 3 AZ „Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou 

zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní 

přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků3, i z důvodu státní 

příslušnosti.“ 

https://www.epravo.cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-zhodnoceni-a-vyhled-do-budoucna-109902.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-zhodnoceni-a-vyhled-do-budoucna-109902.html
https://www.senat.cz/doc2html/1072573589/index.html
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6mjzhawti&rowIndex=0
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stanoveny hranice, v nichž se pozitivní opatření mohou pohybovat. Zároveň se jedná o 

promítnutí judikatury ESD ve věcech Kalanke a Marshall, o kterých jsem psala výše.    

Jak jsem již uvedla, pozitivní opatření jsou činěna za účelem dosažení materiální rovnosti, 

musí tedy být pouze dočasná a jakmile bude dosaženo sledovaného cíle, musejí být ukončena. 

Nesmějí být také absolutní povahy, ale musí ponechat prostor pro uvážení. Platí tedy, že 

v případě opatření, které má zajistit účast žen, jakožto méně zastoupeného pohlaví, je možné 

dát ženě, která má shodnou kvalifikaci jako má mužský kandidát, přednost, avšak dané 

opatření musí umožňovat individuální posouzení a umožnit i případný výběr mužského 

kandidáta.  

 

2.2 Ekonomické aspekty účasti žen ve volených orgánech  

Z ekonomického hlediska se jedná z části o téma corporate governance, jelikož je 

zkoumáno, zda a nakolik jsou ženy schopny ovlivnit fungování a rozhodování volených 

orgánů, a tím potažmo ovlivnit i efektivitu společnosti, a z části jsou zkoumány pouze 

ekonomické výsledky společnosti, které však v této práci zmiňuji jen okrajově. Ženy svou 

účastí totiž do volených orgánů vnesou nejen prvek rozmanitosti z důvodu pohlaví, ale jsou 

jim také obecně připisovány odlišné vlastnosti a způsob chování. V neposlední řadě jsou ženy 

významných zdrojem lidského kapitálu, který je však i přes mírný pokrok na nejvyšších 

úrovních v akciových společnostech stále využíván nedostatečně a tím tedy dochází ke ztrátě 

talentů. 

Na téma, co mohou ženy svou přítomností do volených orgánů přinést, bylo provedeno 

mnoho studií, avšak jejich závěry nejsou jednotné, a to mnohdy i v rámci jednotlivých 

výzkumů. Některé závěry jsou pozitivní, a některé studie naopak zastávají negativní názor, 

tedy že účast žen ve volených orgánech tyto negativně ovlivňuje, a tím v konečném důsledku 

tratí společnost i její akcionáři. Tyto argumenty rozvádím níže dle zmíněného členění, ale 

nejprve předložím tři jiné problémy, které v souvislosti s těmito průzkumy mohou vyvstat.  

Prvním problémem je to, kolik společných rysů jednotlivé společnosti mají a zda je lze 

mezi sebou navzájem porovnávat, a to i napříč státy či odvětvími. V každém státě jsou totiž 

odlišné kulturní a historické tradice, kterými společnosti mohou být ovlivněny, ostatně to byl 

i jeden z argumentů odpůrců Návrhu Směrnice proti zavedení unijních kvót. Každopádně 

některé shodné rysy přece jen lze najít, což je ostatně i závěr studie provedené sice již v roce 
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1992, ale přesto jsou její závěry dle mého názoru stále relevantní. Autoři v ní zkoumali 

společnosti ze sedmi zemí napříč třemi kontinenty, a dospěli k závěru, že správa a řízení 

společností je v základních rysech shodná ve všech zemích.90 Případné strukturální rozdíly 

volených orgánů dle nich pak pouze odrážejí různorodé situace, které tyto orgány musejí řešit, 

avšak i přesto společnosti používají několik shodných mechanismů, skrze které ovlivňují 

řízení podniku, a které jsou stejné napříč právními úpravami.91 Mezi tyto mechanismy lze 

řadit například právní prostředí, jehož shodným rysem ve všech státech je vymahatelnost 

právních norem týkajících se obchodních korporací, či složení volených orgánů, které se sice 

může lišit, avšak i společnosti z různých odvětví musejí řešit stejné problémy, jako je 

konkurenční prostředí, uvádění nových výrobků na trh či odlišné právní úpravy při 

přeshraniční expanzi.92 S tím na jednu stranu souhlasím, avšak i přesto mi přijde, že národní 

tradice a historický přístup zejména k otázce rovnosti hraje významnou roli, a proto je 

v některých státech jednodušší prosadit opatření zajišťující vyšší účast žen ve volených 

orgánech, než ve státech jiných. Na jednu strany tedy lze společnosti mezi sebou navzájem 

porovnávat, avšak je zapotřebí pamatovat, že zde hraje významnou roli několik dalších 

faktorů, kvůli kterým se i přes výše popsanou shodu společnosti od sebe v mnohém liší.  

S tím souvisí druhý problém, a to nakolik lze vycházet z výsledků jednotlivých studí, 

jelikož nepracují se stejnými proměnnými, a proto závěry, které jsou na jednom vzorku 

společností negativní, mohou mít opačný efekt na vzorek jiný. Na relevantnost studií 

porovnávajících společnosti již z pohledu účasti žen ve volených orgánech se zaměřila 

Smithová, která vidí největší překážky zaprvé právě v odlišnostech mezi jednotlivými státy a 

společnostmi, kdy pro některé z toho důvodu může být přítomnost žen přínosem a pro jiné 

nikoli, zadruhé považuje za problém, že jednotlivé výzkumy se zaměřují na odlišný typ 

společností, kdy některé zahrnují jen kótované společnosti, další všechny velké, a jiné naopak 

zařadí i společnosti s majetkovou účastí státu.93  

 

 

 

90 Demb, A., Neubauer, F. The Corporate Board: Confronting the Paradoxes [Online], 1992. [cit. 6. 3. 2020]. 

Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/267452349_The_Corporate_Board_Confronting_the_Paradoxe

s. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Smith, N. Gender quotas on boards of directors. IZA World of Labor, 2018. [CIT. 2. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://wol.iza.org/articles/gender-quotas-on-boards-of-directors 

https://www.researchgate.net/publication/267452349_The_Corporate_Board_Confronting_the_Paradoxes
https://www.researchgate.net/publication/267452349_The_Corporate_Board_Confronting_the_Paradoxes
https://wol.iza.org/articles/gender-quotas-on-boards-of-directors
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Za třetí problém lze považovat to, že studie pracují s tvrzením, že se ženy liší svými 

vlastnostmi a chováním, což spočívá v jejich odlišném způsobu myšlení, míře soutěživosti, 

stylu spolupráce či ochotě riskovat, a tím jsou schopny přinést do orgánů jiný pohled na věc, 

avšak tyto závěry pochází z výzkumů provedených na obecném vzorku populace, a proto není 

jisté, zda se tyto vlastnosti a způsoby chování dají očekávat i u žen v nejvyšším vedení. 

Dle Adamsové je totiž hned několik důvodů, proč lze očekávat, že tyto rozdíly nad 

pomyslným skleněným stropem zmizí.94 Jednak ženy budou mezi muže spíše přijaty, budou-

li více přemýšlet jako oni a zadruhé je sice možné, že ženy jsou méně soutěživé, avšak 

z hlediska nutnosti prosadit se v mužském prostředí tato vlastnost projde určitou proměnou, 

což se týká i ostatních vlastností, jelikož ženy své chování přizpůsobí okolí.95 V rámci orgánu 

pak také může hrát roli, zda jsou či nejsou ženy napojeny na síť již vytvořených kontaktů 

(old-boys network), v důsledku čehož mohou být více nezávislé ve svém rozhodování, ale na 

druhou stranu, pokud po nějakém čase do této sítě proniknou, popřípadě si vytvořit vlastní, 

tyto rozdíly opadnou.96 Je tedy zapotřebí jisté míry opatrnosti v předvídání výhod, které ženy 

do řídících orgánů mohou přinést, a nelze použít obecné závěry z psychologických výzkumů, 

jelikož ženy na těchto místech nereprezentují celé své pohlaví, procházejí výběrovým 

řízením, mají za sebou určité zkušenosti z manažerského prostředí, a proto se mohou více 

podobat mužům.97  

Z toho vyplývá, že závěry takovýchto výzkumů je nutno brát s určitou rezervou a jako 

inspiraci, nikoli jako stoprocentní fakta, která jsou platná za všech okolnost a je nutno je 

následovat, jelikož, jak zmíněno výše, jejich závěry stejně nejsou jednotné. 

 

2.2.1 Argumenty podporující účast žen ve volených orgánech  

Příznivci jsou toho názoru, že právě svou odlišností vnesou ženy do volených orgánů 

potřebný prvek rozmanitosti. Tím je zaprvé jiný pohled na probírané záležitosti, jelikož 

 

 

 

94 Adams, R., Funk, P., Beyond the Glass Ceiling: Does Gender Matter? [Online]. In: UPF Working Paper Series; 

European Corporate Governance Institute (ECGI) - Finance Working Paper No. 273/2010, 2009. [cit. 20. 

2. 2020]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1475152  
95 Ibid. 
96 Ibid.  
97 Ibid. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1475152
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diverzita rozvíjí kreativitu a inovace, čímž se rozšíří okruh myšlenek a názorů, a to může 

zlepšit schopnost řešit problémy, ale také schopnost hodnotit a rozhodovat se mezi možnými 

způsoby.98 Více možných řešení může přinést i to, že ženy zastávají jiné hodnoty, které je při 

přemýšlení vedou k jiným myšlenkám a tím přispějí k rozvoji debaty.99 To je však argument 

velmi obecný a ve své podstatě může platit i za předpokladu, že prvkem rozmanitosti nebude 

žena, nýbrž kdokoli, kdo vykazuje nějakou odlišnost od většiny. 

Zadruhé, společnosti, které mají ve volených orgánech ženy mohou mít konkurenční 

výhodu oproti společnostem řízenými muži, kdy genderová rozmanitost voleného orgánu 

může vést k lepšímu porozumění trhu a zaměstnancům, protože má potenciálně větší sílu 

zacílit na větší spektrum zákazníků a tím i zvýšení obratu.100 To může být dáno také tím, že 

ženy častěji přicházejí z neobchodního prostředí a také dosahují vyššího vzdělání než muži, 

čímž mohou mít odlišné profesní zkušenosti a lepší znalosti.101  

Zatřetí, pokud bude platit obecné tvrzení, že jsou ženy obezřetnější v přístupu k možným 

rizikům a bývají méně soutěživé,102 může to vést k méně riskantnímu jednání celé společnosti, 

což byl ostatně jeden z argumentů tvůrců Návrhu Směrnice, o němž píši ve čtvrté kapitole 

této práce. Opatrný přístup k riskování při rozhodování ve volených orgánech, může také vést 

k vyrovnanějším finančním výsledkům, zejména v období finanční krize, což potvrzuje 

například Palvia, který se ve své studii zaměřil na finanční instituce v období mezi roky 2007 

až 2010, a zjistil, že instituce, které měly na pozicích výkonných členů volených orgánů ženy, 

byly řízeny konzervativnějším způsobem a tím se zvyšovala jejich finanční stabilita, a 

v konečném důsledku to pomohlo zmírnit dopady této finanční krize.103 Osobně s názorem, 

 

 

 

98 Campbell, K., Vera, A. Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance [Online]. In: 

Journal of Business Ethics, 2007. [cit. 20. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/23534553_Gender_Diversity_in_the_Boardroom_and_Firm_Fi

nancial_Performance. 
99 Nielsen, S., Huse, M. Women directors' contribution to board decision-making and strategic involvement: The 

role of equality perception [Online]. In: European Management Review, 2009, str. 17–19. [cit. 6. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1057/emr.2009.27. 
100 Campbell, K., op. cit. sub 98. 
101 Nielsen, S., op. cit. sub 99. 
102 Croson, Rachel, and Uri Gneezy. Gender Differences in Preferences [Online]. In: Journal of Economic 

Literature, Vol. 47, No. 2, 2009, str. 1. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://rady.ucsd.edu/faculty/directory/gneezy/pub/docs/gender-differences-preference.pdf. 
103 Palvia, A., Vähämaa, E., Vähämaa, S. Are Female CEOs and Chairwomen More Conservative and Risk 

Averse? Evidence from the Banking Industry during the Financial Crisis. [Online]. In: Journal of Business 

Ethics, Vol. 131, No. 3, 2014, str. 2. [cit. 8. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2136978. 
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že ženy ve volených orgánech mají větší odpor k rizikům nesouhlasím, jelikož mi přijde 

nepravděpodobné, že by se k vysokým funkcím dostala žena, která se bojí soutěžit a riskovat.  

Začtvrté, jelikož mají ženy jiné zájmy a preference, mohou více dbát o zájmy akcionářů, 

a proto raději obětují krátkodobé zisky a zaměří se více na ty dlouhodobější.104 Ženy také v 

případě obsazení dozorčí funkce mohou tíhnout k vyšší míře kontroly výkonných členů,105 

což však může mít i negativní efekt, který bude spočívat v tom, že přemíra aktivity naruší 

komunikaci mezi členy volených orgánů a nižšími úrovněmi řízení.106  

Zapáté, ženy mohou mít pozitivní vliv na docházku ostatních členů v orgánu, kdy toto 

tvrzení přinesla Adamsová jako závěr svého výzkumu provedeném ze statistických údajů 

skoro dvou tisíců podniků.107 Dle ní platí, že čím více žen v orgánech, tím menší procento 

absence na jednotlivých setkáních těchto orgánů, z čehož vyplývá že ženy svou vyšší účastí 

na jednání volených orgánů mohou ostatní členy motivovat k vyšší zodpovědnosti.108  

Ačkoli tedy výše zmíněné argumenty podporují větší genderovou rozmanitost členů 

řídících orgánů, dle Ferreiry taková diverzita mnohem více ovlivní společnosti se slabší řídící 

strukturou, a naopak společnosti s pevným systémem řízení lépe odolávají změnám, a proto 

budou méně ovlivnitelné genderovým složením svých orgánů. 109 

 

2.2.2 Argumenty proti pozitivnímu vlivu účasti žen ve volených orgánech 

Jak jsem zmínila výše, část závěrů provedených studií zastává negativní názor, tedy že 

ženy svou účastí ve volených orgánech negativně ovlivňují jejich činnost, a tím potažmo i 

efektivitu společnosti.  

 

 

 

104 Matsa, D., Miller, A. A Female Style in Corporate Leadership? Evidence from Quotas. American Economic 

Journal: Applied Economics, Forthcoming, 2012. [cit. 15. 2. 2020]. Dostupné z: 
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105 Ibid., str. 161. 
106 Adams, R.B., Ferreira. D. Women in the boardroom and their impact on governance and Performance 

[Online]. In: Journal of Financial Economics, Vol.94, 2009, str. 304-305. [cit. 15. 2. 2020]. Dostupné z: 
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Zaprvé, rozmanitost mezi členy může vyvolávat konflikty, jelikož ženy sice přinesou jiné 

myšlenky a nápady, ale také mohou mít jiné názory, čímž mohou vyvolávat rozepře a tím celý 

rozhodovací proces orgánu prodlužovat.110 Osobně to však nevidím jako nevýhodu, jelikož 

dle mého názoru je diskuse na takovýchto místech žádoucí a jednomyslné přijetí rozhodnutí 

mi přijde vhodnější jen v případě jednoduchých otázek, u kterých si nemyslím, že by byly 

ženy zdrojem problémů. Na druhou stranu je pravda, že pokud je zapotřebí vyřešit určitý 

problém co nejrychleji, mohly by takové debaty být skutečně spíše k tíži. 

Zadruhé, zvyšování počtu žen ve volených orgánech může investorům signalizovat, že se 

společnost více zajímá o problematiku rovnosti pohlaví než o zájmy akcionářů, z čehož 

investoři mohou vyvodit, že společnosti, které se budou snažit o rozmanitější rady, tím budou 

snižovat svou hodnotu oproti společnostem, které o diverzitu usilovat nebudou.111 Osobně si 

myslím, že zda investoři takový postoj zaujmou bude záviset také na prostředí, ze kterého 

budou pocházet, nelze tedy tento argument globalizovat.  

Nad investory se zamýšlí i Dobbin, který zastává názor, že investoři nejsou zvyklí brát 

ženy jako členky volených orgánů, a proto mohou mít sklony myslet si, že ženy nemají 

dostatek odbornosti a zkušeností k tomu být členem.112 Podobné je zjištění Nielsena, avšak 

ve vztahu k mužským členům volených orgánů, kteří neberou ženy jako sobě rovné členy.113 

To je dle něj z části dáno historickým hlediskem, že členství v radě bylo bráno jako ryze 

mužská záležitost, a z části zde působí stereotyp, skrze který je na ženy nahlíženo jako na ty 

méně efektivní.114 V důsledku toho pak ženy, potažmo investoři mohou nabýt přesvědčení, 

že ženy mají ve volených orgánech méněcenný post, a tedy i méně vlivu, takže dokud ženy 

nebudou brány jako rovnocenní členové, nemohou se projevit potenciální výhody plynoucí 

z jejich účasti.115  

 

 

 

 

110 Velkova, I. Quotas for Women on Corporate Boards: The Call for Change in Europe, 2015. [cit. 8. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2568604. 
111 Solal, I., Snellman, K. Women Don’t Mean Business? Gender Penalty in Board Composition [Online], 2017. 

[cit. 8. 2. 2020]. Dostupné z: https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/orsc.2019.1301. 
112 Dobbin, F., Jung., J. Corporate Board Gender Diversity and Stock Performance: The Competence Gap or 

Institutional Investor Bias? [Online]. In: North Carolina Law Review 89 (3), s. 822. [cit. 8. 2. 2020]. 
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2.2.3 Vliv podílu žen na fungování orgánu 

S výše zmíněnými argumenty pro i proti přítomnosti žen ve volených orgánech souvisí 

ještě jedna otázka, a to, zda se může lišit vliv žen ve voleném orgánu dle jejich počtu. Na 

tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože počet žen v orgánu může, ale také 

nemusí ovlivnit, jaké postavení ženy v orgánu budou mít. Bude tak opět záviset na mnoha 

faktorech a na dalších okolnostech, zejména na celkovém počtu členů daného orgánu a 

osobnosti dané ženy. Každopádně k tomuto tématu existuje několik názorů.  

Zaprvé se jedná o jednu ženu, která bude v daném orgánu jedinou zástupkyní svého 

pohlaví. Někteří autoři116 jsou toho názoru, že jediná žena bude v orgánu snadněji 

přehlížena, jelikož je vyšší pravděpodobnost, že se projeví genderové předsudky 

mužských členů, a proto osamocenou ženu přirovnávají spíše k projevu tzv. tokenismu117. 

V takovém případě je na ženu nahlíženo v první řadě jako na zástupkyni celého pohlaví, 

a až v druhé řadě jako na jedince s individuálními schopnostmi a myšlenkami, což jí může 

ztížit možnost být slyšet a prosadit si svůj názor.118 Zároveň bude významným faktorem, 

zda již nějaká žena v daném orgánu byla členkou a nakolik výraznou osobností byla, což 

opět přítomné ženě může a nemusí její členství usnadnit.119 

Druhým případem je situace, kdy jsou v orgánu dvě ženy. Těm bývá již připisována 

větší schopnost změnit způsob mužské komunikace, jelikož se mohou navzájem podpořit 

a dodat si sebejistotu. 120 Na druhou stranu si ale od sebe mohou držet odstup, aby na ně 

nebylo nahlíženo jako na případné konspirátorky.121 

 

 

 

116 Srov. Konrad, A., Kramer, V., Erkut, S. Critical Mass: The Impact of Three or More Women on Corporate 
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nebo početně vzácný.“ 

 Homosociální reprodukce. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [Online]. St. Petersburg (Florida): 

Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy editována 6. 1. 2015. [cit. 1. 3. 2020]. Česká verze. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosoci%C3%A1ln%C3%AD_reprodukce#Tokenismus. 
118 Terjesen, S., Sealy, R., Singh, V. Women Directors on Corporate Boards: A Review and Research Agenda 

[Online]. In: Corporate Governance: An International Review. 17, 2009, str. 328. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné 

z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8683.2009.00742.x. 
119 Srov. Konrad, A., op. cit. sub 116. 
120 Ibid.. 
121 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/256923992_Critical_Mass_The_Impact_of_Three_or_More_Women_on_Corporate_Boards
https://www.researchgate.net/publication/256923992_Critical_Mass_The_Impact_of_Three_or_More_Women_on_Corporate_Boards
https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosoci%C3%A1ln%C3%AD_reprodukce#Tokenismus
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8683.2009.00742.x
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Zatřetí se jedná o tři ženy, kdy toto číslo bývá považováno za magickou hranici, která 

boří stereotypní vidění žen. Tuto teorii tří žen zastává například Konrad, dle kterého je na 

ženy v tomto a vyšším počtu nahlíženo nikoli jako na zástupkyně celého pohlaví, nýbrž 

jako na rovnocenné členy, a proto je jim již umožněno volněji se účastnit debaty, přispívat 

svými názory, a tedy mít větší vliv.122  

Dle mého názoru nezáleží ani tak na počtu kolik je v orgánu žen, jako spíše na jejich 

charakteristických vlastnostech a schopnosti prosadit se, avšak nepopírám, že více žen 

může mít v orgánu skutečně větší vliv, jelikož se spíše přiblíží potřebné většině pro 

prosazení jimi zastávaného názoru, avšak za předpokladu, že tento názor bude jednotný.  

 

 

 

 

122 Ibid. 
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3 Otázky související se zvýšením účasti žen ve volených orgánech  

V předchozí kapitole jsem uvedla důvody proč se zabývat tématem vyšší účasti žen ve 

volených orgánech společností, a nyní přiblížím, jakými prostředky toho lze dosáhnout, jaké 

jsou možnosti případných sankcí při nesplnění, a v neposlední řadě též jakých cílů mají tyto 

prostředky dosáhnout.  

Jelikož neexistuje jednotný model, jak tuto oblast upravit, protože zde působí mnoho 

faktorů,123 prostudovala jsem si nejprve úpravy v jednotlivých evropských státech a vyvodila 

z nich obecné závěry.  

 

3.1   Prostředky ke zvýšení účasti žen ve volených orgánech 

Prostředky pro dosažení vyváženějšího genderového zastoupení ve volených orgánech 

společností lze rozdělit do tří skupin: 1) individuální závazky společností – tzv. flexi kvóty, 

2) pravidla dobré správy v kodexech corporate governance, a 3) zákonné kvóty,124 přičemž je 

možná jejich následná modifikace nejen jejich vzájemnou kombinací, ale též ve spojitosti 

s dalšími proměnnými, kterými je zejména typ společnosti125, velikost společnosti126, či 

orgán, na který se úprava vztahuje127. Proměnnou ale mohou být také sankce, které lze za 

nedodržení požadovaných cílů uložit, či samotné cíle, kterých má být dosaženo. V úvahu tedy 

připadá velmi široká veličina možností, kdy konkrétní úpravu stát modifikuje dle výše 

zmíněných faktorů.  

 

 

 

123 Ty mohou být sociálně-ekonomické, společenské či kulturní, ale svou roli hrají i ústavní hodnoty daného 

státu, jelikož při tvorbě úpravy v této oblasti dochází k vyvažování různých práv. 

 Svou roli může hrát také fakt, zda v daném státě již existuje určitá úprava zákonných kvót. To bylo 

například v Norsku, kde již od roku 1981 platil zákon, dle kterého orgány státních společností jmenované 

vládou, musely mít určité procento žen. 

 Bertrand, M., Black, S., Jensen, S., Lleras-Muney, A. Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board 

Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway [Online], 2014, 55 s. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: 

http://ftp.iza.org/dp8266.pdf. 
124 Josková, L., op. cit. sub 43. 
125 Z hlediska typu společnosti lze rozlišovat, zda se jedná o státní podniky, společnosti s většinovou majetkovou 

účastí státu, či soukromé korporace, které lze dále rozlišovat na kótované či nekótované akciové 

společnosti, popřípadě další právní formy obchodních korporací. 
126 Z tohoto hlediska lze rozlišovat společnosti dle počtu zaměstnanců, ročního obratu, či bilanční sumy. 
127 Dle toho, zda je genderová diverzita vyžadována u členů kontrolního či výkonného orgánu, resp. u 

nevýkonných či výkonných členů správní rady.  

http://ftp.iza.org/dp8266.pdf
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3.1.1 Tzv. flexi-kvóty  

Tzv. flexi kvóty představují dobrovolný závazek společnosti, kdy si společnost sama 

stanoví individuální kvantitativní cíl, kterého chce dosáhnout, ten zveřejní a tím se dobrovolně 

zaváže ho dodržet.128 Iniciativa ke stanovení závazku může pramenit buď od samotné 

společnosti,128a z kodexu corporate governance, či ze zákonné úpravy,129 kdy v takovém 

případě zákon vyzve určitý okruh společností ke stanovení individuálních závazků a jejich 

nedodržení zpravidla není sankcionováno. Výhodou takovýchto opatření je možnost 

přizpůsobit cíl konkrétnímu prostředí dané společnosti i průmyslovému odvětví, v němž 

společnost podniká.130 Další výhodou je dobrovolnost, kdy společnost spíše dodrží závazek, 

který jí nebyl vnucen, ale který si stanovila sama.131  

Tyto dobrovolné závazky obsahuje i současné znění Návrhu Směrnice,132 kterému se více 

věnuji ve čtvrté kapitole této práce, ale tzv. flexi-kvóty v něm obsažené, pro větší tematickou 

vhodnost zmíním zde. Konkrétně se jedná o článek 4c Návrhu Směrnice, který obsahuje dvě 

možnosti. První se týká kótovaných společností, na něž se vztahuje pouze cíl uvedený 

v článku 4 odst. 1 písm. a) Návrhu, tedy cíl dosažení 40% zastoupení mezi členy kontrolních 

orgánů/ nevýkonnými členy správních rad. Tyto společnosti si mají stanovit individuální cíl 

 

 

 

128 Josková, L., op. cit. sub 43. 
128a Například v Německu, ještě před zavedením zákonných kvót, se skupina společností tzv. DAX 30 zavázala 

ke stanovení dobrovolných závazků týkajících se zvýšení účasti žen ve svých volených orgánech.  

 Srov. Byznys pro společnost, Otevřená společnost a Národohospodářský ústav AV ČR. Diverzita 2013+ - 

Getting Women on the Board, Bereme ženy na palubu. Příklady dobré praxe v Evropě [Online]. 2013, [cit. 

25. 2. 2020]. Dostupné z: http://diverzita.cz/wp-content/uploads/2016/12/24_P%C5%99%C3%ADklady-

dobr%C3%A9-praxe_CR_Nemecko_Norsko.pdf. 
129 Flexi kvóty stanovené zákonem má například Německo, které vyžaduje po kótovaných společnostech, které 

mají 500-2000 zaměstnanců a/nebo jejichž zaměstnanci povinně participují v kontrolním orgánu. Tyto 

společnosti mají povinnost zveřejnit vlastní cíle nejen pro dozorčí a statutární orgán, ale též pro dvě 

následující úrovně řízení. Požadavky pro tyto cíle zákon nestanovuje, vymezuje pouze určité hranice, aby 

stanovený cíl nebyl nižší, než je současná úroveň, a je-li aktuální zastoupení vyšší než 30 %, tak cíl nesmí 

být nižší než 30 %. 

 Allen & Overy. German Parliament (Bundestag adopted the Equal Participation of Women and Men Act 

(so-called women's quota (Frauenquote)) [Online], 2015. [cit. 13. 2. 2020]. Dostupné z:  

https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/german-parliament-adopted-

the-equal-participation-of-women-and-men-act. 
130 Byznys pro společnost, op. cit. sub 128a. 
131 Josková, L., op. cit. sub 43. 
132 Návrh Směrnice ve znění změn provedených maltským předsednictvím, op. cit. sub 2. 

http://diverzita.cz/wp-content/uploads/2016/12/24_P%C5%99%C3%ADklady-dobr%C3%A9-praxe_CR_Nemecko_Norsko.pdf
http://diverzita.cz/wp-content/uploads/2016/12/24_P%C5%99%C3%ADklady-dobr%C3%A9-praxe_CR_Nemecko_Norsko.pdf
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/german-parliament-adopted-the-equal-participation-of-women-and-men-act
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/german-parliament-adopted-the-equal-participation-of-women-and-men-act
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pro členy řídících orgánů/ výkonné členy správních rad. Druhá možnost se týká kótovaných 

společností, které členský stát vyloučí z působnosti Návrhu z důvodu, že osoby nedostatečně 

zastoupeného pohlaví tvoří v dané společnosti méně než 10 % zaměstnanců. Tyto společnosti 

mají dle článku 4c odst. 2 Návrhu Směrnice povinnost stanovit si individuální kvantitativní 

cíl pro vyváženější zastoupení obou pohlaví mezi členy kontrolního orgánu/ nevýkonnými 

členy správní rady i mezi členy řídícího orgánu/ výkonnými členy správní rady. Obě možnosti 

stanovují společnosti povinnost zveřejnit své cíle, opatření přijatá k jejich dosažení a případně 

i důvody, nebude-li cílů dosaženo, ve výročních zprávách.133 

Stanovení individuálních cílů lze požadovat i pro nižší řídící úrovně, než jsou volené 

orgány.134 Tento přístup je více než chvályhodný, jelikož zajištění zastoupení žen v nižších 

řídících úrovních je velmi potřebné, avšak prozatím značně nedostatečné, a proto by mu mělo 

být věnováno více zájmu nejen na politické úrovni, ale i ze strany veřejnosti a samotných 

společností, které by neměly zapomínat na fakt, že ženy jim do kolektivu vnesou rozmanitost, 

což může pozitivně ovlivnit jeho výsledky.  

Pro zvýšení závaznosti těchto individuální cílů, jejichž výše bývá ponechána na 

samotných společnostech, je rozhodující publicita, zájem veřejnosti a médií i tlak konkurence, 

přičemž nejvhodnější je samozřejmě kombinace těchto faktorů. Proto se mi jako vhodný 

doplněk jeví například webová stránka, která by shromažďovala údaje o stanovených cílech 

a jejich dodržování jednotlivými společnostmi, popřípadě oceňování těch společností, které 

si konkrétní cíle stanovily a dodržují je.135 

 

3.1.2 Kodexy corporate governance  

Výzva ke stanovení individuálních kvantitativních cílů bývá často obsažena v kodexech 

corporate governance, které však zpravidla bývají určeny jen některým společnostem, které 

 

 

 

133 Ibid., čl. 5.  
134 Tak je tomu například v Německu, Rakousku či Dánsku. 

 Senden, L., Kruisinga, S. Gender-balanced company boards in Europe. A comparative analysis of the 

regulatory, policy and enfordement approaches in the EU and EEA Member States. European Commission 

[Online], 2018, s. 60. [cit. 2. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.equalitylaw.eu/downloads/4537-gender-

balanced-company-boards-in-europe-pdf-1-68-mb. 
135 V anglickém překladu se užívá pojem naming-and-shaming, kdy společnosti, které mají výlučně mužské 

orgány jsou zveřejněny. Větší efektivnost to samozřejmě má, činí-li toto zveřejnění relevantní, nejlépe 

vládou podporovaný orgán.  

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4537-gender-balanced-company-boards-in-europe-pdf-1-68-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4537-gender-balanced-company-boards-in-europe-pdf-1-68-mb
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spadají do personální příslušnosti daného kodexu. Kodexy se tak mohou vztahovat jen na 

některé společnosti, kterými jsou nejčastěji ty kótované, popřípadě jen na jejich kontrolní 

orgán.136 V současné době jsou v Evropě kodexy corporate governance rozšířenou praxí a jen 

málo států v nich nemá upraveno doporučení týkající se genderového zastoupení mezi členy 

volených orgánů. V některých137 kodexech jsou uvedeny konkrétní cíle, jiné138 obsahují 

pouze doporučení, aby ve volených orgánech byla obě pohlaví zastoupena, ale cíl nechají na 

dané společnosti, a některé139 pouze obecně formulují požadavky na diverzitu členů volených 

orgánů. V takových případech se jedná o doporučení, aby společnosti uplatňovaly politiku 

rozmanitosti s ohledem nejen na pohlaví, ale též na věk, zkušenosti či odborné znalosti 

členů.140 Nevýhodou takovýchto opatření je však jejich častá nezávaznost, což má za následek 

pomalejší a slabší výsledky.  

Uplatňování bývá nejčastěji založeno na principu „dodržuj nebo vysvětli“ (comply or 

explain), dle kterého společnosti, které z určitého důvodu cítí nesoulad se stanovenými 

pravidly, mají jejich nedodržení řádně zdůvodnit.141 Tento přístup bývá závazný zpravidla pro 

kótované společnosti, eventuelně pro další společnosti, kterým povinnost řídit se kodexem 

stanovuje zákon. Tyto společnosti ve své výroční zprávě uvedou, zda se pravidly v kodexu 

řídily a jakých výsledků dosáhly, popřípadě vysvětlí, proč politiku rozmanitosti 

neuplatňovaly.  

Druhým principem, který může dodržování kodexu ovládat, bývá pravidlo „promysli a 

dodržuj“ (think or comply), které platí pro společnosti, jež se k dodržování kodexu dobrovolně 

připojí, aby zlepšily svou správu a řízení.142 

 

 

 

136 Senden, L., op. cit. sub 134, str. 77.  
137 Například španělský kodex z roku 2015 obsahuje doporučení, aby mezi nevýkonnými členy správních rad 

dotčených společností byly ženy zastoupeny alespoň ze 30%. 

 Allen & Overy. A new Spanish Corporate Governance Cod efor listed companies [Online]. [cit. 6. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/a-new-spanish-

corporate-governance-code-for-listed-companies. 
138 Například finský kodex obsahuje doporučení, aby mezi nevýkonnými členy správní rady byla zastoupena 

obě pohlaví.  

 Recommendation No. 8 for Board of directors. Finish Corporate Governance Code 2015. Securities Market 

Association, str. 52. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: https://cgfinland.fi/wp-

content/uploads/sites/39/2012/01/hallinnointikoodi-2015eng.pdf. 
139 Příkladem je český kodex, o kterém se více zmiňuji níže. 
140 Josková, L., op. cit. sub 43. 
141 Kodex správy a řízení společností ČR (2018). Czech Institute of Directors (CIoD).  
142 Ibid. 

https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/a-new-spanish-corporate-governance-code-for-listed-companies
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/a-new-spanish-corporate-governance-code-for-listed-companies
https://cgfinland.fi/wp-content/uploads/sites/39/2012/01/hallinnointikoodi-2015eng.pdf
https://cgfinland.fi/wp-content/uploads/sites/39/2012/01/hallinnointikoodi-2015eng.pdf
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Mezi časté argumenty společností, které politiku rozmanitosti vůbec neuplatňují často 

patří tvrzení, že nechtějí nikoho diskriminovat, což je však naprosto lichý argument, jelikož 

pozitivní opatření představuje výjimku z obecného zákazu diskriminace, jak jsem uvedla 

výše.143 Naopak společnosti, které politiku rozmanitosti sice uplatňují, ale nedosáhly 

stanovených cílů, využívají tvrzení, že prozatím nenašly vhodnou kandidátku, anebo že 

genderová rozmanitost je jejich dlouhodobým cílem.  

 

3.1.3 Zákonné kvóty  

Nejpřísnějším opatřením jsou kvóty stanovené zákonem, ke kterým bývá často 

přistupováno až v případě, že selžou mírnější opatření.144 Jedná se o prostředek, kterým lze 

urychlit dosažení určité míry zastoupení žen ve volených orgánech, přičemž kvóty buď určí 

počet míst, které ženy v orgánu mají obsadit, anebo stanoví požadované procentuální 

zastoupení žen.  

V současnosti je určitá modifikace zákonných kvót v několika145 evropských státech, 

přičemž jejich počet má vzrůstající tendenci.146 Odlišnosti mezi právními režimy jednotlivých 

států spočívají kromě dalších možností zejména ve třech oblastech. Zaprvé se mohou lišit 

požadovanými cíli, které jsou v rozmezí od 20 % do 40 %,147 zadruhé odlišnosti často 

spočívají v tom, zda se úprava týká jen členů kontrolních orgánů/ nevýkonných členů správní 

 

 

 

143 Tento argument používají zejména české kótované společnosti, přičemž je více rozveden níže v této práci. 
144 Josková, L., op. cit. sub 43. 
145 Zákonné kvóty má - Belgie, Francie, Island, Itálie, Nizozemí, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, 

Španělsko, a dále – Slovinsko a Řecko, jejichž kvóty jsou pouze pro státní instituce či společnosti 

s majetkovou účastí státu. 

  Delloite. Women in the boardroom, A Global Perspective – sixth edition [Online]. [cit. 13. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women-in-the-boardroom-global-

perspective.html 
146 V roce 2012měly zákonné kvóty tyto státy: Norsko, Francie, Španělsko, Belgie, Nizozemí, Itálie. 

 Srov. Josková, L., op. cit. sub 43. 
147 Například v Norsku je to 40%, v Belgie 33,3%, ve Francii bylo nejprve vyžadováno 20% a následně došlo 

ke zvýšení na 40%.  

      Senden, L., op. cit. sub 134, str. 54. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women-in-the-boardroom-global-perspective.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women-in-the-boardroom-global-perspective.html
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rad148 či i členů řídících orgánů/ výkonných členů správních rad149, a zatřetí lze úpravu 

modifikovat dle toho pro jaký typ společností jsou kvóty určeny.  

Dle typu společností se úprava zákonných kvót nejčastěji může lišit následovně: a) 

rozdílná úprava pro státní podniky a pro soukromé společnosti,150 b) shodná úprava pro státní 

podniky a pro soukromé společnosti,151 c) úprava zákonných kvót pouze pro státní podniky.152 

Z hlediska soukromých společností platí ve většině států zákonné kvóty pouze pro ty největší, 

a v některých státech se úprava vztahuje jen na největší kótované společnosti, kdy kritériem 

bývá nejčastěji buď počet zaměstnanců či roční obrat, potažmo jejich kombinace. Úpravu 

zákonných kvót však lze také vztáhnout i na další153 typy obchodních korporací.  

Existuje tedy velké množství možných řešení, jak lze úpravu zákonných kvót pojmout a 

popsání všech možný kombinací by značně překračovalo požadovaný rozsah pro tuto práci. 

Osobně se přikláním k úpravám, které se vztahují nejen na kótované společnosti, nýbrž na 

akciové společnosti obecně, přičemž vhodným kritériem výběru se mi zdá buď určitý počet 

zaměstnanců, nebo dosažení určitého zisku, jelikož takové společnosti mají zpravidla velký 

vliv a je jich také mnohem více než společností kótovaných.  

Na druhou stranu zastávám názor obhajující výjimku pro případné dotčené společnosti, 

v nichž nedostatečně zastoupené pohlaví ve volených orgánech, je zároveň mezi zaměstnanci 

takové společnosti zastoupeno z méně než 10 %. Jelikož u těchto společností je velmi 

 

 

 

148 Příkladem lze uvést Německo, jehož část úpravy zákonných kvót se vztahuje pouze na členy dozorčích rad 

kótovaných společností, které mají více než 2000 zaměstnanců, a v nichž je zároveň povinná participace 

zaměstnanců ve volených orgánech.  

 Linklaters. Gender Quota in Busiess Companies: German Parliament Passes Act for Equal Access of 

Women and Men to Executive Positions in Private Business and Public Service [Online], 2015. [cit. 13. 2. 

2020]. Dostupné z: 

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Gesellschaftsrecht_M_A/News/NL_GQ_EN.pdf. 
149 Například zákonné kvóty v Belgii, jsou závazné pro správní rady dotčených společností (v Belgii je umožněn 

pouze monistický systém vnitřní struktury) a nerozlišují mezi výkonnými a nevýkonnými členy, nýbrž 

vyžadují, aby mezi všemi členy rady byly ženy zastoupeny alespoň z jedné třetiny.  

 Delloite, op. cit. sub 145, str. 43. 
150 Příkladem je Rakousko, které vyžaduje 35% zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností s majetkovou 

účastí státu, a 30% účast u kótovaných společností s více než 1000 zaměstnanci. 

 Delloite, op. cit. sub 145, str. 54. 
151 Francie, Itálie. 

 Senden, L., op. cit. sub 134, str. 56.  
152 Příkladem je Řecko, které vyžaduje třetinové zastoupení žen ve volených orgánech společností s majetkovou 

účastí státu, ale na soukromé korporace se úprava nevztahuje. 

 Senden, L., op. cit. sub 134, str. 46.  
153 Určitou výjimkou je Island, který vyžaduje zastoupení obou pohlaví ve volených orgánech nejen akciových 

společností, ale i společností s ručením omezeným, které mají více než 50 zaměstnanců. 

 Delloite, op. cit. sub 145, str. 58.  

https://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Gesellschaftsrecht_M_A/News/NL_GQ_EN.pdf
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pravděpodobné, že by hledání vhodného kandidáta z řad nedostatečně zastoupeného pohlaví 

na post člena voleného orgánu bylo velmi obtížné a pro společnost by to v konečném důsledku 

mohlo mít více negativ než pozitiv.  

 

3.1.3.1 Argumenty ve prospěch zavádění zákonných kvót 

Příznivci zákonných kvót cílících na zvýšení účasti žen ve volených orgánech nejčastěji 

zmiňují tři argumenty. Prvním argumentem je již zmíněná časová efektivita, kdy kýžených 

výsledků je dosaženo v relativně krátkém časovém horizontu.  Druhým argumentem je 

snadnější vynutitelnost jejich dodržování, jelikož zákonné kvóty bývají zpravidla propojeny 

se sankcemi, které více rozvádím níže v této kapitole.  

Třetím častým argumentem zastánců zákonných kvót je tzv. spill-over efekt, který by měl 

způsobit, že více žen ve volených orgánech podniku bude mít vliv i na větší počet žen na 

nižších řídících úrovních. Osobně s třetím argumentem úplně nesouhlasím, jelikož dle mého 

názoru, který jsem si vytvořila při procházení různých statistických dat napříč státy, které již 

přijaly úpravu zákonných kvót, k výraznému navýšení žen i na jiných úrovních než jen ve 

volených orgánech nedošlo. Možná však k jeho vypozorování bude zapotřebí více času, což 

ostatně uvádí i mnozí autoři154 při zkoumání účinků zákonných kvót zavedených v Norsku.  

Jako protiargument ke zmíněnému spill-over efektu, uvádí někteří autoři155 tzv. syndrom 

včelí královny (queen bee syndrome), který vyjadřuje, že ženy, které se dostanou na pozice 

s určitými pravomocemi, mohou další ženy úmyslně zbrzďovat v jejich kariérním postupu.  

Jako vhodný doplněk k zákonným kvótám se mi tedy spíše jeví jejich doplnění o výzvu 

ke stanovení individuálních kvantitativních závazků i pro nižší řídící úrovně, a vyžadovat 

jejich plnění na základě principu comply or explain.  

 

 

 

 

154 Srov. Bertrand, M., op. cit. sub 123. 
155 Terjesen, S., Singh, V. Female Presence on Corporate Boards: A Multi-Country Study of Environmental 

Context. In: Journal of Business Ethics 83, 2008, str. 61. [cit. 2. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/5142651_Female_Presence_on_Corporate_Boards_A_Multi-

Country_Study_of_Environmental_Context. 

https://www.researchgate.net/publication/5142651_Female_Presence_on_Corporate_Boards_A_Multi-Country_Study_of_Environmental_Context
https://www.researchgate.net/publication/5142651_Female_Presence_on_Corporate_Boards_A_Multi-Country_Study_of_Environmental_Context
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3.1.3.2 Argumenty proti zavádění zákonných kvót  

Na druhou stranu kritici156 spatřují kontroverzi právě v závaznosti. Podle Bejčka zákonné 

kvóty pro ženy „hraničí s principem svobody demokratické volby“, jelikož dochází k jeho 

omezení stanovením pravidel výběru.157 Bejček sice nepopírá, že v lidské společnosti existují 

genderové předsudky, ale skutečnost, že jsou ženám a mužům geneticky dané odlišné 

vlastnosti jim statisticky usnadňuje výkon některých činností.158 Navíc, pokud by ženy ve 

volených orgánech opravdu měly takový vliv na ekonomické výsledky společnosti, tak jak 

argumentují příznivci, zajisté by si toho vlastníci již dávno všimli a sami by se snažili o 

vyrovnanější zastoupení,159 a také dle některých160, je to právě vlastník, kdo je  

nejzpůsobilejším k výběru vhodného kandidáta, jelikož on investuje do společnosti své 

prostředky, a proto by měl mít možnost vybrat si kdo bude jeho společnost řídit, a neměl by 

být ničím omezován. 

V souvislosti se zákonnými kvótami může také vyvstat problém nedostatku vhodných 

kandidátek, v důsledku čehož může dojít k jejich nepřirozenému výběru a ve výběrovém 

řízení mohou zvítězit díky kvótám ženy, které by však se svými kvalitami v běžném 

konkurenčním souboji neměly šanci uspět.161 Je však otázkou, kterou ostatně zmiňují i někteří 

autoři,162 zda by se nakonec neprojevily nedostatečné schopnosti či slabá motivace a 

v konečném důsledku by taková žena stejně neměla na řízení společnosti vliv. Může však také 

dojít k tomu, že budou vybrány ženy pocházející z jiného odvětví či státu, a stávající členové 

pak nebudou ochotni s nimi sdílet klíčové informace, čímž by mohla být narušena činnost 

orgánu.163 

 

 

 

156 Srov. Bejček, J. „Sociální“ odpovědnost za „správné“ složení statutárních orgánů obchodních korporací a její 

možné důsledky [Online].  In: Sborník XXI. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2013. [cit. 6. 3. 

2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgnpww4del4zdcx3tl43dcna&groupIndex=29&rowIndex=0. 
157 Bejček, J. Fikce rovnosti nebo politicky nekorektní realita nerovnosti? (Fiction of equality or politically 

incorrect reality of unequality?) [Online]. In: Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, 

vol. 21, No 19. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgnpxa4s7ge4v6427gy3ta&groupIndex=0&rowIndex=0. 
158 Ibid. 
159 Bejček, J., op. cit. sub 157. 
160 Storvik, A., Teigen, M., Women on Board. The Norwegian Experience [Online], 2010. [Cit. 6. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07309.pdf.  
161 Bejček, J., op. cit. sub 156. 
162 Srov. Ibid. 
163 Smith, N., op. cit. sub 93, str. 3. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpww4del4zdcx3tl43dcna&groupIndex=29&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpww4del4zdcx3tl43dcna&groupIndex=29&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpxa4s7ge4v6427gy3ta&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpxa4s7ge4v6427gy3ta&groupIndex=0&rowIndex=0
https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07309.pdf
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Nedostatek vhodných kandidátek, lze však řešit například zavedením seznamů evidujících 

ženy způsobilé do těchto funkcí. Zde si lze vzít příklad z Norska, které v souvislosti se 

zaváděním zákonných kvót několik takových databází vytvořilo.164 Nevýhodou takovýchto 

registrů však může být neochota společností k jejich využívání z důvodu osobní neznalosti 

registrovaných členů, a tak se společnosti nakonec stejně uchýlí k výběru žen, které znají. To 

však může vést k efektu tzv. zlatých sukní (golden skirts), kdy jedna žena je členkou zpravidla 

sedmi až osmi orgánů.165 Dochází tedy ke zvyšování počtu žen ve volených orgánech, ale bez 

rozšiřování vhodného „poolu“ kandidátek se nezvyšuje množství žen, které by se členství 

v orgánech účastnily. 

Jako další argument proti zavádění zákonných kvót zmiňují kritici i to, že může docházet 

k diskreditaci těchto žen, jelikož do pozadí často ustupuje jejich skutečný talent, a je na ně 

nahlíženo s despektem.166 Vítězným faktorem je tedy pouze příslušnost k dané skupině, ačkoli 

by jinak jejich kvality a schopnosti stačily k prosazení se bez takovýchto zvýhodnění.167 

S tímto názorem sice souhlasím, avšak neviděla bych ho jako použitelný argument proti 

zavádění kvót, jelikož ženy, které mají za cíl prosadit se na vyšších úrovních řízení, by přece 

jen měly být vybaveny určitým stupněm průbojnosti a též schopnostmi, a tyto názory případně 

svým aktivním jednáním vyvrátit. 

V souvislosti se zákonnými kvótami bývá také zmiňován tzv. elitářský efekt, jelikož kvóty 

zvýhodňují „nikoliv cílovou skupinu, ale především její úzkou elitu, jež může těžit z formálních 

definičních znaků skupiny.“168 Tím může dojít k situaci, že zvýhodnění získají jen ty nejlepší 

 

 

 

164 Dvě byly vytvořeny již v letech 1998 a 1999 a jejich cílem bylo vytvořit seznam vhodných kandidátek 

celkově do vedoucích pozic, přičemž do jedné bylo možné se veřejně přihlásit, kdežto do druhé byly 

podmínkou registrace buď předchozí zkušenosti v řídícím orgánu nebo absolvování kurzu. Další databáze 

byly vytvořeny v souvislosti s uzákoněním kvót.  

 Storvik, A., op. cit. sub 160. 
165 Pro příklad uvedu norskou právničku Mimi Berdalovou, která několik let po zavedení zákonných kvót byla 

členkou 90 rad norských společností. Sama Bredalová je sice zastánkyní kvót, avšak nelíbí se jí, jakým 

způsobem zasahují do chodu společností, a také jí označení „zlaté sukně“ přijde značně sexistické, protože 

pro muže se užívá termín „velmi známých mužů“ („well-known businessmen“) a nikoli „zlatých kalhot“ 

(„golden trousers“). 

 Harriet, A. Norway's businesswomen and the boardroom bias debate [Online]. In: The telegraph, 2012. 

[cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9150165/Norways-businesswomen-and-

the-boardroom-bias-debate.html. 
166 Bejček, J., op. cit. sub 157. 
167 Bobek, M., op. cit sub 46. 
168 Bejček, J., op. cit. sub 156. 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9150165/Norways-businesswomen-and-the-boardroom-bias-debate.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9150165/Norways-businesswomen-and-the-boardroom-bias-debate.html
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kandidátky, které by ho ve skutečnosti vlastně nepotřebovaly.169 Dle mého názoru však 

takovéto zvýhodnění nebrání základnímu smyslu kvót, a to, aby se na dané pozice vůbec 

nějaké ženy dostaly.  

Jako poslední argument uvedu, že v důsledku nedostatku vhodných kandidátek mohou 

být nabírány mladší a méně zkušené ženy. K tomuto názoru dospěly některé170 studie, které 

zkoumaly, jak je ovlivněna výkonnost norských společností po zavedení zákonných kvót. 

Argument nízkého věku je však časově relativní, a proto bych mu z dlouhodobého hlediska 

nepřikládala velký význam. Spíše by dle mého názoru bylo vhodné zaměřit se na rozšiřování 

počtu žen vhodných pro dané pozice, jelikož ony často vzdělání mají, ale chybějí jim potřebné 

zkušenosti, a proto by si společnosti měly uvědomit, že ženy jim mohou zvýšit vzdělanostní 

úroveň ve volených orgánech, z čehož může společnost do budoucna profitovat.  

 

3.2 Sankce za nedodržení stanovených cílů 

Obecně platí, že požadovaných cílů lze snadněji a efektivněji dosáhnout, jsou-li navázány 

na sankce,171 kterých je velké množství a zpravidla tak bude záležet na kreativitě zákonodárce, 

jaké postihy uloží. Jelikož tedy neexistuje numerus clausus možných sankcí, předkládám na 

základě provedené analýzy evropských úprav jejich možný demonstrativní výčet.  

Zaprvé je možné ponechat nesplnění cílů bez sankcí, je však otázkou, jaký efekt by taková 

úprava měla, a zřejmě bude významným faktorem obecný postoj daného státu k rovnosti žen 

a mužů. Úpravu zákonných kvót bez sankcí má například Island,172 a přesto mají ženy mezi 

členy kontrolních orgánů/ nevýkonnými členy správních rad dotčených společností skoro 

paritní účast,173 je však pravdou, že je Island velmi rovnostářskou zemí, a to je zřejmě 

důvodem funkčnosti jeho úpravy. 

 

 

 

169 Ibid. 
170 Ahern, K., Dittmar, A. The changing of the boards: The value effect of a massive exogenous shock [Online], 

2009, str. 5. [cit. 18. 2. 2020]. Dostupné z: http://webuser.bus.umich.edu/kenahern/Ahern.NBD.pdf. 
171 Srov. Josková, L., op. cit. sub 43. 
172 Například Island má zákonnou úpravu vyžadující 40% zastoupení žen, avšak bez sankcí.  

 Cabo, R., Terjesen, S., Escot, L., Gimeno, R. Do ‘Soft Law’ Board Gender Quotas Work? Evidence from 

a Natural Experiment. European Management Journal 37. 2019. str. 612. [cit. 23. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237319300040. 
173 Mezi nevýkonnými členy největších společností bylo v roce 2019 45,9% žen.  

http://webuser.bus.umich.edu/kenahern/Ahern.NBD.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237319300040
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Zadruhé je možné uplatňovat politiku principu comply or explain, který jsem zmínila 

výše. Zatřetí je možné zveřejnit společnost, která stanovené cíle nedodržela, popřípadě lze 

takto společnosti motivovat, kdy budou naopak plnící společnosti zveřejněním oceněny.174 U 

takového typu sankce se mi však zdá být vhodné, aby o zvyšování účasti žen na daných 

místech měla i značný zájem veřejnost.   

Třetím typem možných sankcí, je neplatnost volby/ jmenování, což je již poměrně častá 

sankce i v případě zákonných kvót.175 V případě jejího uplatnění může buď místo zůstat 

uvolněné, anebo proběhne nová volba, přičemž uvolněné místo lze obsadit pouze kandidátem 

nedostatečně zastoupeného pohlaví. V souvislosti s touto sankcí však může vyvstat otázka, 

jak pohlížet na jednání člena, jehož volba byla zneplatněna.176 

Začtvrté lze nesplnění stanoveného cíle postihnout ztrátou odměny všech členů daného 

orgánu, včetně ztráty dalších výhod spojených s funkcí.177 Zapáté lze společnosti uložit 

pokutu,178 přičemž k této sankci lze přistoupit jednak při nestanovení vlastních cílů, jsou-li 

vyžadovány, a jednak při nesplnění závazných cílů či nedostatečném zdůvodnění nedodržení 

dobrovolných cílů. K uložení pokuty lze také přistoupit až po uplynutí určité doby, kdy 

nedojde k odstranění nežádoucího stavu.179 Ostatně pokuta je velmi univerzálním postihem, 

a i ohledně její výše lze být velmi kreativní. Výši lze například odvodit od počtu zaměstnanců 

neplnící společnosti či jejího zisku. anebo dle doby, po kterou nejsou cíle plněny.   

 

 

 

 Eurostat. Positions held by women in senior management positions (source: EIGE). [cit. 3. 3. 2020]. 

Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=sdg_05_60&langu

age=en 
174 Taková praxe je uplatňována v Dánsku, které však nemá kvóty upraveny zákonem.  

 Senden, L., op. cit. sub 134, str. 11.  
175 Tuto úpravu má například Belgie, Francie či Německo. 
176 Například ve Francii se považuje jednání za platné, a naopak v Řecku, je jednání neplatné, pokud třetí osoba 

uspěje s žalobou na jeho neplatnost z důvodu, že jí rozhodnutím byla způsobena škoda. 

 Senden, L., op. cit. sub 134, str. 68. 
177 Příkladem je úprava v Belgii a ve Francii.  

 Ibid. 
178 Příkladem je Itálie či Německo.  

 Ibid., str. 111. 
179 Příkladem uvedu portugalskou úpravu, dle níž platí, že pokud je společnost se splněním stanoveného cíle 

v prodlení více než 365 dní, může jí příslušný orgán uložit pokutu v maximální měsíční výši nepřesahující 

čtvrtletní odměnu za výkon funkce daného člena. 

 Article 6, paragraph 4, Law No. 62/2017, Diário da República No. 147/2017, Series I of 2017-08-01. 

Dostupné z: https://dre.pt/home/-/dre/107791612/details/maximized [cit. 19. 2. 2020] 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=sdg_05_60&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=sdg_05_60&language=en
https://dre.pt/home/-/dre/107791612/details/maximized
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Zašesté je možné odmítnou zápis do příslušného registru, což může mít významný vliv na 

chod celé společnosti, a sedmou sankcí může být zrušení společnosti.180 Tato sankce je však 

velmi přísná a je otázkou, zda společnosti spíše nezmění svou právní formu, na kterou se 

úprava vztahovat nebude, než aby podlehly nucenému zrušení.181  

Jak jsem uvedla výše, výčet možných sankcí je pouze demonstrativní, jelikož stát ve své 

úpravě může zavést i jiné sankce či sankce opačné. V takovém případě naopak plnící 

společnosti bude nadále motivovat k jejích příkladnému jednání například skrze daňové 

výhody či jejich zvýhodněním při účasti o veřejné zakázky.182  

 

3.3 Možné problémy v souvislosti se stanovením cíle 

Výše jsem představila možné prostředky, kterými lze zvýšit počet žen ve volených 

orgánech společností, a nyní se zaměřím na to, k jaké účasti mají tyto prostředky vlastně 

směřovat.  

Vynechám-li individuální kvantitativní závazky, které zpravidla nechávají stanovení cíle 

na jednotlivých společnostech, pohybují se evropské úpravy ve svých požadavcích na 

zastoupení žen ve volených orgánech ve zmíněném rozmezí 20-40 %. 

Například předkladatelé Návrhu Směrnice, který je více rozebrán ve čtvrté kapitole, 

zdůvodňovali 40% hranici jako střed „mezi kritickým minimálním množstvím (30 %), které je 

považováno za nutné pro to, aby mělo trvalý vliv na výkonnost řídících a dozorčích orgánů, 

a úplnou paritou pohlaví (50 %).“183 To se může zdát být rozumné, ale osobně se přikláním 

spíše k hranici 30 % potažmo 33% hranici, v případě, že má orgán jen tři členy, jelikož mi 

její dosažení přijde reálnější.  

 

 

 

180 Tuto sankci má Norsko.  

 Mensi, Heike, Klarbach. Gender Quotas on Corporate Boards: Similarities and Differences in Quota 

Scenarios. [Online]. 2012. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/emre.12374. 
181 K této situaci došlo v Norsku po zavedení zákonných kvót, kdy se mnoho společností během lhůty ke splnění 

přeměnilo tak, aby se na ně zákonná úprava nevztahovala.  
182 Příkladem uvedu Španělsko, které sice nemá zákonné sankce, ale k plnění požadovaných genderových cílů 

je přihlíženo právě při účasti o veřejné zakázky. Takový přístup je dle mého názoru smysluplný, jelikož 

velké společnosti mají obecně zájem o získání veřejných zakázek, a takto budou motivovány ke zlepšení 

genderové vyváženosti mezi členy volených orgánů.  

 Cabo, R., op. cit. sub 172. 
183 Důvodová zpráva k Návrhu Směrnice ve znění předloženém EK, op. cit. sub 1. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/emre.12374
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Druhým řešením je úprava, která stanoví konkrétní počet žen v závislosti na celkovém 

počtu členů daného orgánu.184 Takové řešení může být při určitém počtu členů mírnější. 

Ačkoli tedy jediná žena ve voleném orgánu může mít menší vliv nežli v případě, kdy je 

v něm žen více, což jsem již rozebírala výše, bude v prvé řadě záležet na celkovém počtu 

členů daného orgánu. Dle mého názoru je pravděpodobné, že větší vliv bude mít jediná žena 

v orgánu se třemi členy než v orgánu desetičlenném. Na druhou stranu však bude opět záležet 

z jakého prostředí bude pocházet, jaké budou její zkušenosti a osobní vlastnosti, což jsem již 

také zmiňovala v předchozí kapitole.  

V souvislosti s měřením počtu žen ve volených orgánech mi připadají důležitější dvě jiné 

otázky. Zaprvé, jak zúčastněné ženy počítat, jelikož pokud nastane při zavedení ať již 

zákonných nebo dobrovolných kvót výše zmíněný efekt zlatých sukní, mohou sice společnosti 

kvóty splnit, ale nerozšíří se celkový počet zúčastněných žen, což je primárním účelem 

zavádění kvót. Tomuto tématu se převážná většina studií a publikací zabývajících se účastí 

žen ve volených orgánech obchodních korporací zdárně vyhýbá, a pokud ho některé zmiňují, 

pak zpravidla jen v souvislosti s pozorováním konkrétní úpravy, a to, zda zmíněný efekt nastal 

či nikoli. Je tedy otázkou, jak efektu zlatých sukní předejít a zda je to vůbec možné, jelikož 

omezení počtu funkcí či jejich případná neslučitelnost nepřipadá v případě soukromých 

korporací v úvahu. Dle mého názoru by tedy měl být kladen větší důraz na přípravu 

případných kandidátek včetně tvorby jejich registrů, a též by se mělo postupně pokračovat 

v úsilí požadovat, aby ve volených orgánech byla mezi členy zastoupena obě pohlaví.  

Na druhou stranu je otázkou, zda osoba, která je členem mnoha orgánů, může všechny 

tyto funkce vykonávat s péčí řádného hospodáře. Jako možný způsob, který by potenciálně 

byl způsobilý narušit obsazování funkcí z řad „starých známých“, by bylo přenechání volby 

členů volených orgánů valné hromadě, popřípadě spojit s některými akciemi právo jmenovat 

jednoho či více členů voleného orgánu.  

 

 

 

184 Tak je tomu například v norské úpravě zákonných kvót, kde je stanoveno, že ve voleném orgánu s dvěma až 

třemi členy mají být zastoupena obě pohlaví, v orgánu se čtyřmi až pěti členy mají být alespoň dva členové 

od každého pohlaví, v orgánu se šesti až osmi členy mají být obě pohlaví reprezentována alespoň třemi 

členy, a v orgánu s devíti a více členy má být každé pohlaví zastoupeno alespoň ze 40%.  

 §§ 6-11a Norského zákona o obchodních společnostech. Norský zákon o obchodních společnostech 

(Norwegian Public Limited Liability Companies Act). Zákon č. 45 ze dne 13.6.1997, [cit. 3. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://www.oslobors.no/ob_eng/Oslo-Boers/Regulations/Acts-and-regulations. 

https://www.oslobors.no/ob_eng/Oslo-Boers/Regulations/Acts-and-regulations
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Druhou otázkou je situace, která je vidět na příkladu Norska, a to, že kvóty mohou mít jen 

minimální vliv na počet žen v pozicích předsedkyň volených orgánů. Právě v Norsku bylo 

v roce 2010 pouhých 5 % žen předsedkyní kontrolního orgánů, a jen 2 % žen zastávaly pozici 

předsedkyně ve výkonném orgánu.185 Situace se však nijak zvláště nezlepšila a v roce 2019 

bylo v akciových společnostech na pozicích předsedkyň jen 6,6 % žen, přičemž celkově jich 

v těchto orgánech bylo 42,5 %.186 Je tedy zřejmé, že kvóty jsou schopné dosáhnout 

zamýšlených výsledků, avšak toliko v oblasti, kterou regulují.  

 

 

 

 

185 Storvik, A., op. cit. sub 160, str. 8. 
186 Statistisk Sentral Byra. Statistics Norway. Board and management in limited companies. [cit. 4. 3. 2020]. 

Dostupné z: https://www.ssb.no/en/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar. 

https://www.ssb.no/en/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar
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4 Regulace na evropské úrovni se zaměřením na Návrh Směrnice 

U ekonomických důvodů, proč se zabývat účastí žen ve volených orgánech, jsem 

zmiňovala, že dochází k plýtvání talentů, jelikož v důsledku nízké účasti žen na těchto 

místech zůstává nevyužita část lidského kapitálu.  

V Evropské unii tvoří ženy skoro polovinu pracující populace,187 mezi vysokoškolskými 

absolventy, jich je dlouhodobě vyšší procento než mužů, což platí i v České republice,188 

avšak tyto údaje jen z části odpovídají počtu žen, které jsou členkami volených orgánů 

obchodních korporací, v nichž jsou ženy stále nedostatečně zastoupeny. V roce 2019 bylo 

sice mezi členy dozorčích rad/ nevýkonnými členy správních rad největších evropských 

kótovaných společností189 v průměru již 28,8 % žen,190 ve srovnání s rokem 2012 tedy došlo 

k nárůstu o 13 %, ale mezi souhrnem členů dozorčích rad/ nevýkonnými členy správních rad 

a členy představenstev/ výkonnými členy správních rad těchto společností zastávaly ženy jen 

18,6 %,191 což je oproti roku 2012 nárůst jen o 8,2 %.192  

Při detailnějším rozebrání dat jednotlivých měřených států je zřejmé, že státy, které již 

přijaly určitý typ úprav podporující vyšší zastoupení žen zejména pro členy dozorčích rad/ 

nevýkonné členy správních rad, vykazují vyšší procentuální účast, a naopak státy, které 

nepřijaly žádné či jen minimální úpravy, za unijním průměrem značně zaostávají, a proto se 

Evropská unie skrze své orgány snaží prosadit již několikrát zmíněný Návrh Směrnice o 

zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 

 

 

 

187 V roce 2018 tvořily ženy 46% pracující populace.  

 Eurostat. Statistika zaměstnanosti [Online]. [cit. 16. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Employment_statistics/cs#M.C3.ADra_zam.C4.9Bstnanosti_podle_pohlav.C3.

AD.2C_v.C4.9Bku_a_.C3.BArovn.C4.9B_dosa.C5.BEen.C3.A9ho_vzd.C4.9Bl.C3.A1n.C3.AD. 
188 V roce 2018 bylo celkem 68.550 vysokoškolských absolventů, které tvořilo 59,8 % žen.  

Český statistický úřad. Zaostřeno na ženy a muže 2019 [Online]. ]2019] [cit. 8. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91605937/30000219.pdf/37f2f393-e22e-421c-b5c9-

4f21e2a7a74f?version=1.3. 
189 V údajích je zahrnuto max. 50 největších společností 28 států EU, tedy ještě včetně Velké Británie.     

Eurostat, op. cit. sub 173. 
190 Mezi členy dozorčích rad/ nevýkonnými členy správních rad největších evropských kótovaných společností 

dosahují 40 % hranice pouze tři státy: Francie (45,2 %), Island (45,9 %) a Norsko (40,2 %) (Norsko a 

Island do uvedeného údaje 28,8 % započteny nejsou), naopak nejnižší procento žen má Estonsko (9,4 %), 

Kypr (9,4 %), Malta (10 %) a Řecko (10,5 %). 

 Ibid. 
191 Mezi těmito členy nedosahuje 40 % účasti žen žádný z evropských států.  
192 Eurostat, op. cit. sub 173. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/cs#M.C3.ADra_zam.C4.9Bstnanosti_podle_pohlav.C3.AD.2C_v.C4.9Bku_a_.C3.BArovn.C4.9B_dosa.C5.BEen.C3.A9ho_vzd.C4.9Bl.C3.A1n.C3.AD
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/cs#M.C3.ADra_zam.C4.9Bstnanosti_podle_pohlav.C3.AD.2C_v.C4.9Bku_a_.C3.BArovn.C4.9B_dosa.C5.BEen.C3.A9ho_vzd.C4.9Bl.C3.A1n.C3.AD
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/cs#M.C3.ADra_zam.C4.9Bstnanosti_podle_pohlav.C3.AD.2C_v.C4.9Bku_a_.C3.BArovn.C4.9B_dosa.C5.BEen.C3.A9ho_vzd.C4.9Bl.C3.A1n.C3.AD
https://www.czso.cz/documents/10180/91605937/30000219.pdf/37f2f393-e22e-421c-b5c9-4f21e2a7a74f?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/91605937/30000219.pdf/37f2f393-e22e-421c-b5c9-4f21e2a7a74f?version=1.3
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společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (dále též „Návrh“),193 který 

nyní rozeberu blíže. 

 

4.1 Předložení Návrhu  

Návrh Směrnice předložila dne 14. listopadu 2012 Komise, v čele s evropskou 

komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Viviane 

Redingovou. Návrh má přinést řešení pro zvýšení nedostatečně zastoupeného pohlaví 

v orgánech největších obchodních společností, a to do roku 2020 dle původního znění, 

potažmo do roku 2023 dle současného znění.  

Redingová vyvíjela iniciativu tímto směrem již v roce 2011, kdy vyzvala kótované 

společnosti, aby se připojily k memorandu „Women on the boards pledge for Europe“,194 

čímž by se dobrovolně zavázaly, že do roku 2015 bude v jejich orgánech alespoň 30 % žen a 

do roku 2020 by se tato hranice navýšila na 40 %. Společnostem dala rok, aby započaly konat, 

jinak přislíbila učinit závažnější kroky.195 Memorandum však podepsalo pouze 24 

společností, což Redingovou vedlo k názoru, že cesta skrze dobrovolné závazky není ta 

správná.196 

Po zveřejnění Návrhu předložilo šest států odůvodněná stanoviska, v nichž namítaly 

nesoulad Návrhu zejména s principem subsidiarity.197 Vzhledem k jejich nízkému počtu však 

Komise nebyla nucena přistoupit k přezkumu Návrhu, a mohla ho postoupit Evropskému 

parlamentu.  

Návrh v pozměněném znění byl Evropským parlamentem přijat při prvním čtení dne 23. 

listopadu 2013. Přestože EP vyjádřil svůj kladný postoj k cílům Návrhu, zčásti znění Návrhu 

Komise překročil a přidal do jeho znění další opatření198, přičemž čtyři byly dle mého názoru 

nejvýznamnější. Zaprvé EP požadoval přijetí přísnějších sankcí pro společnosti, které 

 

 

 

193 Návrh Směrnice, op. cit. sub 1. 
194 MEMO/11/124. Tisková zpráva ze dne 1. března 2011. Evropská Komise. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_124. 
195 Ibid. 
196 Projev Vivienne Redingové ze dne 8. 10. 2012. Evropská Komise. SPEECH/12/702. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_702. 
197 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku, op. cit. sub 2. 
198 Celkem provedl 66 změn. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_702
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nezavedou transparentní výběrové řízení. Pro tyto společnosti navrhoval jako sankci 

vyloučení z veřejných nabídkových řízení a částečné vyloučení z možnosti čerpat prostředky 

z evropských fondů.199 Osobně sankci týkající se čerpání prostředků z evropských fondů 

shledávám jako vhodnou, za předpokladu, že by byla postihem pouze v případě 

netransparentního výběrového řízení, tedy tak jak ji navrhoval EP, nicméně tato sankce byla 

při pozdějších úpravách vypuštěna a v současném znění Návrhu se nenachází. Zadruhé EP 

navrhoval, aby byla zrušena výjimka pro společnosti zaměstnávající méně než 10 % méně 

zastoupeného pohlaví z působnosti Návrhu.200 Zatřetí EP požadoval rozšíření v oblasti 

přezkumu, kdy dle tohoto pozměněného znění by všechny unijní orgány a instituce byly 

povinny předkládat Komisi zprávu o genderových statistikách a dosaženém pokroku 201, ale 

také by Komise ve své zprávě byla povinna přezkoumat, zda by se Návrh neměl rozšířit i na 

velké nekótované veřejné podniky, velké nekótované společnosti a na členy představenstva/ 

výkonné členy správní rady kótovaných společností.202 Jako čtvrtou změnu EP navrhoval, aby 

státy více podporovaly malé a střední podniky v rozvoji genderové vyváženosti nejen 

v řídících orgánech, ale na všech úrovních řízení.203  

Ve znění pozměněném EP byl Návrh postoupen Radě, kde byl poprvé zařazen na program 

jejího jednání za lucemburského předsednictví v listopadu 2015, a následně se jím zabývalo 

maltské předsednictví v květnu 2017. Obě předsednictví v Návrhu provedla určité změny, tak 

aby bylo co nejdříve dosaženo shody. Avšak přes trvající výhrady některých členských států 

je Návrh v Radě stále blokován.  

Současná předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v pokynech pro Komisi na roky 

2019–2024 vyjádřila své odhodlání vyvinout úsilí pro vytvoření potřebné většiny k prosazení 

Návrhu.204 Pravděpodobnost, že se její záměr podaří, zvyšuje také fakt, že byla jednou 

 

 

 

199 Pozměňovací návrh 60, 61. Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2013 o 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)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení) [Online]. 

Evropský Parlament. [cit. 12. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-

0488. 
200 Op. cit., pozměňovací návrh 40.  
201 Op. cit., pozměňovací návrh 65. 
202 Op. cit., pozměňovací návrh 66. 
203 Op. cit., pozměňovací návrh 27. 
204 Leyen, U., A Union that strives for more. My agenda for Europe, str. 11. [cit. 13.2.2020]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=CS&type_doc=COMfinal&an_doc=2012&nu_doc=0614
https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0299(COD)
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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z hlavních osob, které prosadily zákonné kvóty v Německu. Na druhou stranu, je to právě 

Německo, které i přes přijetí národní úpravy zákonných kvót s přijetím Návrhu i nadále 

nesouhlasí.205 Česká republika Návrh od prosince 2015 podporuje, k čemuž uvedu více 

v následující kapitole.  

 

4.2 Důvody předložení Návrhu 

Tvůrci argumentují vesměs podobnými důvody, které byly popsány ve druhé kapitole této 

práce. Rozdělují je také na politické, v rámci kterých odkazují na unijní dokumenty ctící 

rovnost pohlaví,206 a na ekonomické, jimiž zdůrazňují již zmíněné plýtvání talentů a tím 

zhoršení unijního postavení v globalizované ekonomice, a též mezi ekonomické důvody řadí 

nutnost odstranění zmíněného skleněného stropu.  

 

4.3 Shrnutí Návrhu 

Návrh ve znění provedeném maltským předsednictvím ze dne 31. května 2017207 

představuje úpravu, jejímž cílem je vyváženější zastoupení obou pohlaví mezi členy 

dozorčích rad/ nevýkonnými členy správních rad, potažmo subsidiárně vyváženější 

zastoupení mezi členy představenstev/ výkonnými členy správních rad.  

Konkrétně ukládá členským státům zajistit, aby si kótované společnosti stanovily cíl, že 

mezi členy dozorčích rad/ nevýkonnými členy správních rad bude alespoň 40 % osob 

nedostatečně zastoupeného pohlaví, popřípadě že nedostatečně zastoupené pohlaví bude 

tvořit alespoň 33 % podíl mezi všemi členy volených orgánů. V případě, že počet členů 

voleného orgánu nedovolí dosažení 40% hranice, má se účast nedostatečně zastoupeného 

pohlaví tomuto podílu co nejvíce přibližovat, žádný z cílů však nesmí překročit hranici 50 %. 

Návrh v současném znění také umožňuje členským státům vyloučit z národní úpravy 

 

 

 

205 Legislative train Schedule. Area of justice and fundamental rights. European Parliament. [cit. 24. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-

rights/file-gender-balance-on-boards/06-2016. 
206 Zejména se jedná o tyto dokumenty: Strategie pro rovnost žen a muž 2010-2015, Charta žen a Evropský pakt 

pro rovnost žen a mužů 2011-2020. 
207 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku ze dne 31. 5. 2017, op. cit. sub 2. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-gender-balance-on-boards/06-2016
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-gender-balance-on-boards/06-2016
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kótované společnosti, v nichž tvoří nedostatečně zastoupené pohlaví méně než 10 % 

zaměstnanců, přičemž tyto společnosti si mají stanovit vlastní cíle a usilovat o jejich splnění. 

Dobrovolné cíle si mají stanovit i ostatní kótované společnosti pro členy představenstva/ 

výkonné členy správní rady, pokud nebudou usilovat o dosažení 33% podílu nedostatečně 

zastoupených osob mezi všemi členy volených orgánů. Podrobněji jsem o těchto 

dobrovolných cílech neboli tzv. flexi-kvótách, které Návrh zmiňuje, psala ve třetí kapitole 

této práce.  

Těchto cílů, dle původního znění předloženého Komisí v roce 2012, mělo být dosaženo 

do 1. ledna 2018 v případě veřejných podniků208, potažmo do 1. ledna 2020 v případě 

kótovaných společností, avšak lhůty byly naposledy maltským předsednictvím prodlouženy 

a dle současného znění Návrhu mají být cíle splněny do 31. prosince 2022, ale je možno tento 

termín odložit. Návrh tedy umožňuje členským státům pozastavit procesní požadavky 

Návrhu, pokud prokáží, že dosáhly určitého pokroku ve vztahu k cílům Návrhu, či že těchto 

cílů již dosáhly. Návrh následně předkládá demonstrativní výčet tří situací, které lze 

považovat za adekvátní dosažení cílů pro účely odložení aplikace Návrhu.  

Zaprvé lze aplikaci Návrhu odložit, pokud členský stát přijal národní předpis vyžadující, 

aby nedostatečně zastoupené pohlaví tvořilo do konce roku 2022 alespoň 30% podíl členů 

dozorčí rady/ nevýkonných členů správní rady či 25% podíl všech členů volených orgánů 

kótovaných společností. Takový předpis má také umožnit uložení účinných, přiměřených a 

odrazujících sankcí. Pokud se však národní úprava nevztahuje na všechny společnosti, na něž 

se vztahuje Návrh, musí mít stanoveny individuální cíle pro všechny členy volených orgánů 

nejen tyto společnosti, ale i malé a střední kótované podniky, a to včetně řídící úrovně, která 

je o jednu úroveň nižší než jsou řídící a dozorčí orgány.209  Zadruhé je odložení aplikace 

Návrhu možné, pokud nedostatečně zastoupené pohlaví tvoří mezi členy dozorčí rady/ 

nevýkonnými členy správní rady 30% podíl nebo tyto osoby zastávají mezi všemi členy 

volených orgánů 25 % všech pozic. Zatřetí aplikaci Návrhu lze odložit, pokud méně 

zastoupené pohlaví bude mezi členy dozorčí rady/ nevýkonnými členy správní rady tvořit 30 

% nebo alespoň 25 % v případě všech členů volených orgánů, avšak za předpokladu, že tyto 

 

 

 

208 Veřejný podnik je definován v čl. 2 odst. 9 jako „podnik, na nějž mohou mít orgány veřejné moci přímo nebo 

nepřímo rozhodující vliv na základě vlastnictví, finanční účasti v něm nebo na základě pravidel, jimiž se 

podnik musí řídit.“ 
209 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku ze dne 31. 5. 2017, op. cit. sub 2., čl. 4b. 
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hodnoty představují nárůst alespoň o 7,5 % v posledních pěti letech od přijetí Návrhu 

členským státem.  

Návrh nezahrnuje všechny kótované společnosti se sídlem v některém z členských států, 

nýbrž ze své působnosti vylučuje malé a střední podniky, kterými jsou společnosti s méně než 

250 zaměstnanci a ročním obratem do 50 milionů EUR, nebo společnosti jejichž součet všech 

aktiv či všech pasiv nedosahuje 43 milionů EUR. Návrh zdůvodňuje takovéto vymezení 

hospodářským významem dotčených společností, které svou činností ovlivňují nejen trh, ale 

jejich jednání v této oblasti by mohly napodobovat i další subjekty.210 

Předmětné pozice v dotčených společnostech mají být obsazovány tak, aby byl každý 

kandidát posouzen dle své skutečné kvalifikace na základě komparativní analýzy, a to za 

použití „jasných, neutrálně formulovaných a jednoznačných kritérií“,211 přičemž kandidát 

nedostatečně zastoupeného pohlaví může být upřednostněn pouze za předpokladu, že bude 

z hlediska kvalifikace a požadavků vhodnosti a odborné způsobilosti srovnatelný 

s kandidátem opačného pohlaví. Jako příklad výběrových kritérií, které by členský stát mohl 

zakotvit do národní úpravy, uvádí Návrh předchozí zkušenosti s řízením a kontrolou, znalosti 

z oblasti financí či řízení lidských zdrojů a dovednosti, které jsou potřebné pro výkon funkce 

ve voleném orgánu, tedy komunikační dovednosti a schopnosti navazovat kontakty.212 

Neúspěšnému kandidátovi má následně být umožněno požadovat od společnosti sdělení, která 

kritéria při výběru byla užita, včetně jejich hodnocení a může též požadovat vysvětlení proč 

nebyl úspěšný. V případě přetrvávajících pochybností, že došlo k nedůvodné diskriminaci, 

mají členské státy do národní úpravy zakotvit možnost pro neúspěšného kandidáta domáhat 

se obrany u národního soudu a důkazní břemeno má nést společnost213.  

Návrh dále členským státům ukládá, aby od dotčených společností vyžadovaly každoroční 

předkládání zpráv o stanovených cílech a jejich dosažení s rozdělením na členy dozorčí rady/ 

nevýkonné členy správní rady a na členy představenstva/ výkonné členy správní rady, a to 

včetně opatření, která společnosti pro dosahování stanovených cílů přijaly. V případě, že 

společnosti tyto své cíle nenaplní, mají předložit i důvody, které je k tomu vedly. Následně 

 

 

 

210 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku ze dne 31. 5. 2017, op. cit. sub 2., důvod č. 17. 
211 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku ze dne 31. 5. 2017 op. cit. sub 2, článek 4a.  
212 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku ze dne 31. 5. 2017, op. cit. sub 2, důvod č. 26. 
213 V českém právním řádu již tento institut zakotven je a to konkrétně v ust. § 133a OSŘ. K jeho zavedení došlo 

v souvislosti s transpozicí několika antidiskriminačních směrnic.  
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mají členské státy informační povinnost vůči Komisi počínaje jeden rok od provedení národní 

úpravy a následně každé dva roky.  

Oproti původní verzi Návrhu z roku 2012 došlo také ke změně úpravy možných sankcí 

uložených při porušení národních úprav přijatých dle Návrhu. Původně Návrh obsahoval 

ustanovení, že sankce musí být „účinné, přiměřené a odrazující“214 a může se jednat o správní 

pokutu, či anulaci volby/ jmenování člena orgánu, který byl ustaven do funkce v rozporu s cíli 

Návrhu. Ve verzi změn provedených EP obsahoval Návrh kromě dvou jmenovaných také 

možnost vyloučení z účasti v soutěži o veřejnou zakázku, a částečné znemožnění čerpat 

finanční prostředky z evropských fondů. Nové znění Návrhu vypustilo příkladné sankce, a 

stanovení pravidel nechalo na národní úpravě jednotlivých členských států.  

Návrh má také omezenou účinnost, a to z důvodu, jak jsem uvedla výše, že pozitivní 

opatření musí být časově omezená. Dle současného znění by tak v případě přijetí Návrhu 

pozbyl Návrh účinnosti k 31. 12. 2033.215  

Právní základ Návrhu je založen na čl. 157 odst. 3 SFEU, přičemž je o něm pojednáno 

dále.  

 

4.4 Sporné aspekty  

4.4.1 Právní základ 

Obligatorní náležitostí každého unijního právního aktu je odkaz na jeho právní základ, 

jelikož Evropská unie jedná na základě pravomocí, které jí svěřily členské státy skrze 

Smlouvy216, přičemž dosahuje pouze cílů v nich uvedených, a ostatní, nesvěřené, pravomoci 

náležejí členským státům.217 Tyto pravomoci Unie vykonává v souladu se zásadami 

subsidiarity a proporcionality.218 

Návrh za svůj právní základ považuje čl. 157 odst. 3 SFEU. Toto ustanovení obsahuje 

zmocnění pro Evropský parlament a Radu k „přijímání opatření k uplatnění zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti včetně 

 

 

 

214 Návrh Směrnice ve znění předloženém EK, op. cit. sub 1, čl. 6. 
215 Návrh Směrnice – zpráva o pokroku ze dne 31. 5. 2017, op. cit. sub 2, čl. 10. 
216 Zakladatelské smlouvy tvořící primární právo. 
217 Čl. 5 odst. 2 SEU. 
218 Čl. 5 odst. 1 SEU. 
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zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci“. Právní základ v důvodové zprávě 

k Návrhu není dále nijak rozebírán.  

Pro ospravedlnění užití zmíněného článku jako právního základu, lze vycházet ze čtyř 

podstatných prvků, které Návrh obsahuje: 1) kvantitativní cíle zmíněné v čl. 4 odst. 1 Návrhu, 

2) prostředky k jejich dosažení zmíněné v čl. 4a Návrhu, 3) ponechání diskreční pravomoci 

členským státům dle čl. 4b Návrhu, 4) pravidla pro kótované společnosti o podávání zpráv, 

která jsou zmíněná v čl. 5 Návrhu, přičemž tato pravidla jsou zčásti dotvářená členskými státy 

a z části jsou založena na principu comply or explain. Návrh ve znění změn provedených 

maltským předsednictvím tedy neukládá samotným společnostem žádné sankce při nesplnění 

cílů.  

Na druhou stranu však právní základ v čl. 157 odst. 3 SFEU má i své odpůrce, mezi nimiž 

je například Břicháček, který v takto stanoveném právním základu vidí určité překážky. 

Zaprvé zastává názor, že uvedené ustanovení se týká pracovněprávních záležitostí, ale Návrh 

směřuje do oblasti corporate governance.219 Zadruhé je toho názoru, že Návrh vede k dosažení 

rovnosti z hlediska výsledků, tím tedy Unie překračuje svou pravomoc, která jí je dána toliko 

k přijímání opatření pro zajištění rovných příležitostí a rovného zacházení.220 Navíc by vznikl 

paradox, „že podniky, které doposud žádného kandidáta na základě pohlaví neposuzovaly, by 

nyní s diskriminací musely začít“.221 Takové tvrzení je však velmi diskutabilní, jelikož Návrh 

ve své původní i současné verzi umožňuje upřednostnit kandidáta nedostatečně zastoupeného 

pohlaví pouze za předpokladu, že bude mít srovnatelnou kvalifikaci jako protikandidát. Návrh 

tedy do jisté míry kodifikuje předchozí rozhodovací praxi ESD, který ve svých rozsudcích 

vytvořil pravidlo stanovující podmínky, kdy lze dát přednost kandidátovi nedostatečně 

zastoupeného pohlaví, avšak toto upřednostnění nesmí být absolutní. Pokud tedy současná 

verze Návrhu nechala stanovení sankcí na členském státu, zdá se být úprava v tomto směru 

v pořádku. Břicháček však vidí velký nedostatek v tom, že Komise dostatečně neprokázala, 

že při výběrových řízeních dochází k diskriminaci, ale měla uvést důvody, pro které jsou ženy 

 

 

 

219 Břicháček, T. Pro zavedení kvót na ženy nemá Unie pravomoc, „Genderová vyváženost“ z pohledu 

kompetencí EU [Online]. In: Revue Politika 1/2013. [cit. 16.2.2020]. Dostupné z: 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/1792/pro-zavedeni-kvot-na-zeny-nema-unie-pravomoc. 
220 Ibid. 
221 Břicháček, T. K návrhu směrnice o zastoupení žen ve vedení společností [Online]. In Obchodněprávní revue, 

2013, č. 5. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7gvpxgxzrgmzq&groupIndex=3&rowIndex=0#. 

http://www.revuepolitika.cz/clanky/1792/pro-zavedeni-kvot-na-zeny-nema-unie-pravomoc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7gvpxgxzrgmzq&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7gvpxgxzrgmzq&groupIndex=3&rowIndex=0
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na daných místech méně zastoupeny a též předložit data, kolik žen se o daná místa ve 

volených orgánech uchází, a nepresumovat diskriminaci automaticky.222 Takto je totiž 

diskriminace žen spatřována pouze v jejich nízkém procentuálním zastoupení, ale již není 

zřejmé zda k diskriminaci z hlediska přístupu k funkcím skutečně dochází.223 

K první překážce zmíněné Břicháčkem vyjádřilo podobný názor ve svém stanovisku i 

Polsko, které argumentovalo, že v anglickém znění článku 157 SFEU se užívá pojem „work“ 

a „worker“, což odpovídá zaměstnaneckému poměru, avšak členové volených orgánů 

v takovém poměru ke společnosti nejsou, nýbrž činnost vykonávají na základě smlouvy o 

výkonu funkce. Slovo „worker“ je užito v prvních dvou odstavcích čl. 157 SFEU, avšak 

Polsko restriktivním výkladem došlo k závěru, že se vztahují i na třetí odstavec, který však 

zmiňuje pouze slovo „work“ a jinak pracuje s pojmy „women and men“. Na tento názor 

reagovala Komise odpovědí224, ve které odkázala na judikaturu SDEU ve věci Danosa225, v 

níž soud rozhodl, že člen správní rady kapitálové společnosti je s takovou společností 

v úzkém propojení, a proto musí být za určitých podmínek považován za pracovníka. 

Úvahu nad právním základem Návrhu vyjádřil i český Parlament. Dle něj by za 

předpokladu, že je ustanovení čl. 157 odst. 4 SFEU speciální ve vztahu k čl. 157 odst. 3 SFEU, 

užití druhého jmenované článku představovalo nepřípustný právní základ Návrhu z důvodu 

rozporu se zásadou svěřených pravomocí.226 Parlament však uvedl, že pokud bude Návrh brán 

z hlediska „uplatňování zásady rovných příležitostí, a nikoliv rovného zacházení“, lze tento 

článek považovat jako přípustný právní základ.227 Nicméně Česká republika svůj negativní 

postoj již změnila.  

 

 

 

 

222 Ibid.  
223 Břicháček, T., op. cit. sub 219. 
224 Odpověď Evropské komise ze dne 17.7.2013, C(2013) 4463 final [Online]. [cit. 3. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/plsej.do. 
225 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2010, Dita Danosa v LKB Līzings SIA. Věc 232/09. 
226 Usnesení č. 274 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, výbor pro evropské záležitosti, z 39. 

schůze konané dne 6. prosince 2012. [cit. 16.2.2020]. Dostupné z: https://secure.ipex.eu/IPEXL-

WEB/scrutiny/COD20120299/czpos.do. 
227 Ibid. 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/plsej.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/czpos.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/czpos.do
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4.4.2 Zásada subsidiarity  

Na základě zásady subsidiarity „jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 

pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 

uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 

jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie“228. Unie tedy nemá 

zasahovat do věcí, které lze řešit na národních úrovních, kdy tento argument použilo ve vztahu 

k Návrhu několik členských států.  

Jak jsem již zmiňovala, v Unii nejen v době přijetí návrhu, ale i v současnosti, panuje 

značná nejednotnost úprav. Některé státy již přistoupily k zavedení zákonných kvót, avšak 

tyto úpravy jsou značně nesourodé, jelikož jednak cílí na odlišné subjekty, a jednak mají 

odlišnou míru závaznosti a vynutitelnosti. V neposlední řadě se v Unii stále nacházejí státy, 

které v této oblasti zůstávají nečinné. Tato nejednotnost může dle důvodové zprávy Návrhu 

vyvolávat obavy z přeshraničních investic a zakládání společností v jiném než domovském 

státě, a to v důsledku odlišných právních předpisů, s čímž jsou spojeny finanční i praktické 

problémy.   

Je pravdou, že Unie je založena ne jednotném vnitřním trhu, a tvrzení uvedená v Návrhu 

z části mají pravdivý základ, ale na druhou stranu se jedná o zásah do soukromé sféry, a je 

tedy otázkou kam až Unie ve své normotvorbě může zajít. Švédsko ve svém stanovisku 

k Návrhu vyjádřilo názor, který tuto pravomoc Unie popírá.229 Argumentovalo, že akcionáři 

vybírají členy orgánů jako své zástupce, tento výběr probíhá na základě důvěry a jelikož 

členové orgánů jsou odpovědni za coporate governance, měl by výběr kandidátů zůstat 

výlučným právem právě akcionářů. Podobný argument použil i Senát českého Parlamentu ve 

svém stanovisku, který taktéž zastával názor, že by tímto způsobem došlo k omezení výkonu 

akcionářských práv, a vhodnější by byla úprava na národní úrovni, jelikož stát více rozumí 

místním obchodním korporacím.230  

 

 

 

228 Čl. 5 odst. 3 SEU. 
229 Ipex. Swedish Parliament. Reasoned opinion [Online]. [cit. 16.2.2020]. Dostupné z: 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/serik.do. 
230 Usnesení č. 274 PSP ČR, op. cit. sub 226. 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/serik.do
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Podobný názor zastává i Břicháček, dle něj Návrh více zasahuje do vnitrostátních řádů a 

jednotná unijní úprava by tedy nepřinesla lepší řešení.231 Dle něj by „společná unijní politika 

měla být založena ne nekonfliktních tématech“, naopak ta kontroverzní ať jsou ponechána 

k řešení jednotlivým členským státům, které zejména v této oblasti dokážou mnohem lépe 

vytvořit potřebnou úpravu, a to především „z důvodu jejich úzkého sepjetí s místními 

společenskými a hospodářskými podmínkami, které se liší stát od státu či region od regionu“. 

 

4.4.3 Zásada proporcionality 

Někteří oponenti Návrhu shledali jeho rozpor i se zásadou proporcionality, dle které 

„nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů 

Smluv.“232 Z hlediska této zásady se posuzuje nezbytnost unijních opatření, přičemž je-li 

možný výběr, má být užito nejmírnější opatření.233 

Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí unijní snahy o zvýšení počtu žen v kontrolních 

orgánech nevedly k dosažení žádných výsledků234, přistoupila Unie k tomuto razantnějšímu 

kroku. Z hlediska principu proporcionality ho ospravedlňuje několika argumenty. Jednak tím, 

že se jedná pouze o minimální harmonizační požadavky, které jsou nezbytné „k dosažení 

trvalého pokroku v podílu žen v dozorčích orgánech společností“, a též se jedná o omezenou 

skupinu společností, na které se vztahuje.235 Dále Návrh úpravu obhajuje dostatečným 

prostorem, který státům ponechává ke stanovení vlastních pravidel, které povedou k dosažení 

vytyčených cílů, právě z toho důvodu, které již byly zmíněny, a sice že tak bude více 

přihlédnuto k vnitrostátním podmínkám.  

Rozpor s principem proporcionality vyjádřila v roce 2012 i Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR236, dle které má být zavedení zákonných kvót až jako krajní opatření, pokud 

 

 

 

231 Břicháček, T., op. cit. sub 219. 
232 Čl. 5 odst. 4 SFEU.  
233 Klíma, K., Pomahač, R. Evropské právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 240. 
234 Dle statistických údajů, došlo mezi lety 2003 a 2011 k nárůstu počtu žen v kontrolních orgánech o pouhých 

5,2 %. Eurostat, op. cit. sub 173. 
235 Důvodová zpráva k Návrhu Směrnice z roku 2012, op. cit. sub 1, str. 10. 
236 Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České 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)0614 – 
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méně závaznými opatřeními nebude dosaženo kýžených výsledků. Vzhledem k tomu, že 

Komise předložila Návrh velmi krátce poté, co vyzvala největší evropské společnosti k akci, 

nebylo ještě možné pozorovat, respektive hodnotit, zda tyto mírnější prostředky jsou či nejsou 

účinné.237 

 

4.5 Vývoj unijní úpravy ve vztahu k Návrhu 

Jelikož vývoj unijní úpravy jde neustále kupředu, tak přestože Návrh nebyl prozatím 

přijat, přijala Unie v mezidobí od jeho představení dvě směrnice, které zavádějí pro některé 

společnosti povinnost týkající se podávání zpráv o rozmanitosti svých orgánů, tak jak to 

vyžaduje čl. 5 současného znění Návrhu. Konkrétně se jedná o směrnice 2013/36/EU238 a 

2014/95/EU239. První jmenovaná měla za cíl zlepšit corporate governance institucí 

v bankovním sektoru, kdy by osoby, které vybírají členy volených orgánů, měly dbát jednak 

na jejich dostatečné znalosti, kvalifikaci a schopnosti uvážlivého řízení, ale také by měly dbát 

na to, aby bylo složení členů těchto orgánů dostatečně rozmanité mj. z hlediska pohlaví. 

Členské státy měly povinnost implementovat tuto směrnici do 20. července 2015. V České 

republice byla důsledkem například novela zákona o bankách240, do kterého bylo přidáno 

ustanovení v § 8 odst. 3 písm. c), které stanoví povinnost banky zajistit, aby „byla prováděna 

politika podporující rozmanitost při výběru členů statutárního orgánu, členů správní rady 

a členů dozorčí rady“. U rozmanitějších volených orgánů je totiž pravděpodobnější, že budou 

více dohlížet na možná rizika a tím přispějí k větší odolnosti instituce. 

Druhá zmíněná směrnice stanovila povinnost pro velké podniky uvádět nefinanční 

informace, což by mělo přispět k vyšší transparentnosti sdílených informací a též jako zdroj 

informací pro potenciální investory a spotřebitele. Poskytované informace by měly obsahovat 

 

 

 

C7-0382/2012 – 2012/0299(COD)) [Online]. [cit. 13. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/cm/927/927381/927381cs.pdf. 
237 Ibid. 
238 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 

institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 

2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
239 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 

2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými 

velkými podniky a skupinami. 
240 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/cm/927/927381/927381cs.pdf
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popis uplatňované politiky rozmanitosti včetně dosažených výsledků, popřípadě důvody, proč 

taková politika není uplatňována. Lhůta k provedení této směrnice uplynula členským státům 

k 6. prosinci 2016 a v českém právním řádu v jejím důsledku došlo ke změně zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu,241 který ve svém ustanovení § 118 odst. 4 písm. l) stanovuje, 

že kótované společnosti, které jsou velkou účetní jednotkou242, uplatňují politiku rozmanitosti 

pro všechny členy volených orgánů. 

 

 

 

241 Ust. § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
242 Dle ust. § 1b odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je velkou účetní jednotkou podnik, který splňuje 

alespoň dvě kritéria: 1) aktiva celkem 500 000 000 Kč, 2) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč nebo 

3) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 250. Přičemž odstavec 5 zmíněného 

ustanovení považuje za velkou účetní jednotku vždy subjekt veřejného zájmu a vybranou účetní jednotku.  
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5 Stávající situace v České republice a návrh možné úpravy 

5.1 Stávající situace 

V České republice prozatím zákonné kvóty nejsou a úprava se ani nepřipravuje. 

Debaty na téma zvýšení účasti žen ve volených orgánech obchodních společností 

započaly na vládní úrovni až v souvislosti s přestavením Návrhu Komisí, do té doby se 

jím zabývalo pouze několik nevládních organizací.  

Rovnost žen a mužů institucionálně zajišťuje vláda, která ji ve svých strategiích 

označuje za celospolečenskou prioritu, avšak v konečném důsledku jsou v oblasti 

obchodních společností potřebné kroky činěny pouze okrajově. Poradním a koordinačním 

orgánem vlády v této oblasti je Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada pro 

rovnost“), která vyhledává možná rizika v oblasti genderové rovnosti a upozorňuje na ně 

vládu, které předkládá i možná řešení, dále spolupracuje s nevládními organizacemi, 

anebo dohlíží na plnění a pomáhá s realizaci vládních strategií v této oblasti. Právě za 

účelem uskutečnění vládních strategií, předkládá Rada pro rovnost vládě návrhy akčních 

plánů, v nichž jsou obsaženy úkoly, která mají jednotlivá ministerstva splnit, aby bylo 

dosaženo cílů stanovených ve strategiích.  

Do konce letošního roku platná Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 

republice na léta 2014-2020 považuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 

pozicích za jednu ze svých hlavních strategických oblastí, v níž má za cíl dosažení alespoň 

40 % účasti žen v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře.243 Tohoto cíle má 

být dosaženo skrze pozitivní akce, akční plány, transparentní výběrová řízení a zvyšování 

kompetencí žen pro rozhodovací pozice. Dále jsou tyto cíle podrobněji zpracovány právě 

akčními plány, kdy ten současný přijala vláda svým usnesením dne 14. října 2019.244 

V něm je celkem 24 opatření, z nichž se 4 týkají vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích, ale pouze 2 se týkají obchodních společností, avšak pouze těch 

státních či společností v nichž má stát většinovou majetkovou účast. První opatření 

 

 

 

243 Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 [Online]. Úřad vlády České 

republiky, Odbor lidských práv a ochrany menšin, str. 14. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-

rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf. 
244 Akční plán ro rovnost žen a mužů na léta 2019-2020 [Online]. Příloha usnesení vlády ze dne 14. října 2019 

č. 737. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABH2B2MOG. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABH2B2MOG
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směřuje k podpoře genderových auditů v obchodních společnostech, a druhé vyzývá 

k přijetí metodiky pro uplatňování „Strategie +1“, což je strategický dokument, který si 

klade za cíl zvýšit účast nedostatečně zastoupeného pohlaví alespoň na úroveň 40 % mj.245 

ve státních podnicích. 

Z uvedeného vyplývá, že přestože vláda proklamuje genderovou rovnost jako svou 

základní prioritu, pro zvýšení počtu žen ve volených orgánech obchodních korporací nic 

nečiní. Jedinou její akcí byla změna negativního246 postoje k Návrhu Směrnice, kterému 

v roce 2015 vláda vyjádřila podporu.247 Jedním z důvodů, které k tomu uvedla, bylo že 

v posledním desetiletí nedošlo v počtu žen ve volených orgánech společností kótovaných 

na Pražské burze k výraznějšímu posunu. Tento stav však nadále trvá, jelikož 

v současnosti je v České republice 16 kótovaných společností, v jejichž dozorčích radách 

tvoří ženy 19 % členů a v představenstvech pouze 11 % členů, přičemž šest z těchto 

společností nemá ve volených orgánech žádnou ženu.248 

Aktuálně probíhá veřejná konzultace ke strategii na další desetileté období, přičemž cíle 

jsou podobné jako ve strategii současné, a je mezi nimi kromě dalších cílů,249 též zvýšení 

zastoupení žen ve statutárních orgánech a vyšším vedení obchodních společností.250 Je však 

otázkou, nakolik tyto cíle budou dále realizovány, jelikož současná vláda, na rozdíl od té 

předchozí, ve svém programovém prohlášení rovnost žen a mužů jako jednu ze svých 

priorit nezmiňuje.251  

 

 

 

245 Cílem této strategie je snížení vertikální segregace nejen státních podniků a společností s majetkovou účastí 

státu, ale též státní správy.  

 Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek 

pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“) 

[Online]. [cit. 25. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/dokumenty/podnet-k-uplatnovani-strategie-1-147699/. 
246 Usnesení č. 274 PSP ČR, op. cit. sub 226. 
247 Vláda podpořila směrnici za vyšší zastoupení žen ve vedení velkých firem. Tisková zpráva ze dne 2. 12. 2015 

[Online]. [cit. 25. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-

dienstbier/aktualne/vlada-podporila-smernici-na-vyssi-zastoupeni-zen-ve-vedeni-velkych-firem-137746/. 
248 Jedná se o můj průzkum dle dostupných údajů na stránkách Pražské burzy cenných papírů a v obchodním 

rejstříku ke dni 3. 3. 2020. Započtené společnosti jsou uvedeny v tabulce, která je v Příloze č. 1 této práce.  
249 Ze souvisejících cílů se jedná zejména o podporování odstraňování genderových stereotypů, usnadnění 

kariérního růstu, sbližování kariérního a rodinného života. 
250 Společně k rovnosti: Veřejná konzultace k nové strategii rovnosti žen a mužů [Online]. Úřad vlády ČR. [cit. 

6. 3. 2020]. Dostupné z:  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/spolecne-

k-rovnosti-verejna-konzultace-k-nove-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-179727/. 
251 Programové prohlášení vlády ze dne 27. června 2018 [Online]. [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/podnet-k-uplatnovani-strategie-1-147699/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/podnet-k-uplatnovani-strategie-1-147699/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-podporila-smernici-na-vyssi-zastoupeni-zen-ve-vedeni-velkych-firem-137746/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-podporila-smernici-na-vyssi-zastoupeni-zen-ve-vedeni-velkych-firem-137746/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/spolecne-k-rovnosti-verejna-konzultace-k-nove-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-179727/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/spolecne-k-rovnosti-verejna-konzultace-k-nove-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-179727/
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/
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Potřebnou úpravu, která by vedla k genderové rovnosti mezi členy volených orgánů 

obchodních společností neobsahuje ani český Kodex corporate governance (dále též 

„Český Kodex“) platný od 1.1.2019. Jediné pravidlo týkající se rozmanitosti členů 

volených orgánů je obsaženo v doporučení 3.4, v němž je stanoveno, že: „Společnost by 

měla vytvořit a uplatňovat politiku rozmanitosti ve složení členů volených orgánů, a to 

zejména s ohledem na kritéria věku, pohlaví, vzdělání a odborných znalostí nebo 

zkušeností jejich členů (diversity policy),“252 přičemž společnost má každoročně 

zhodnotit, jak politiku rozmanitosti uplatňovala a nakolik svých vytyčených cílů dosáhla, 

a své závěry zveřejnit ve výroční zprávě.253  

Uvedené pravidlo je založeno na principu comply or explain, které je vysvětleno výše, 

a měly by ho dodržovat společnosti, které mají povinnost dodržovat určité standardy 

řízení a správy, potažmo se k jeho dodržování mohou dobrovolně přihlásit i další 

společnosti například ve svých stanovách. Výjimka platí pro společnosti, které jsou 

velkou účetní jednotkou254 (dále jen „Povinné společnosti“), jejichž povinnost uplatňovat 

politiku rozmanitosti stanovuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Tato povinnost 

byla do českého právního řádu zavedena v důsledku implementace směrnice 

2014/95/EU255, která je zmíněna ve čtvrté kapitole této práce.  

Jak vyplývá z posledního jednání Rady pro rovnost dne 20. února 2020, většina 

Povinných společností nedodržuje svou povinnost zveřejňovat ve výroční zprávě 

informace o uplatňování politiky rozmanitosti, což uvedla Kateřina Kos Mottlová, 

předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 

pozicích256 (dále jen „Výbor“).257 Rada pro rovnost proto přijala usnesení, ve kterém 

„vyzývá Českou národní banku, aby ve spolupráci s Ministerstvem financí zajistila 

důsledný dohled nad dodržováním § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb. o 

podnikání na kapitálovém trhu, například v podobě vedení povinných subjektů v rámci 

 

 

 

252 Český kodex CG. Op. cit. sub 141, pravidlo 3.4.  
253 Český kodex CG. Op. cit. sub 141, pravidlo 3.4.1. 
254 Ust. § 1b odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
255 Směrnice 2014/95/EU, op. cit. sub 239. 
256 Jedná se o poradní orgán Rady pro rovnost. 
257 Úřad vlády České republiky. Rada vlády pro rovnost žen a mužů zasedla letos poprvé. Aktualita ze dne 21. 

2. 2020 [Online]. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/aktuality/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-zasedla-letos-poprve--179744/. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-zasedla-letos-poprve--179744/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-zasedla-letos-poprve--179744/
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dozorové činnosti a podpory povinných subjektů prostřednictvím rozpracování metodiky 

s příklady dobré praxe.“258 

Podobný dokument ČNB vydává každoročně, přičemž ten aktuální vydala dne 24. 

ledna 2020 a uvedla v něm, jaké náležitosti by výroční zpráva Povinných společností za 

rok 2019 z hlediska politiky rozmanitosti měla obsahovat.259 V tomto dokumentu ČNB je 

jednak zopakováno, kteří emitenti (jedná se tedy o Povinné společnosti) jsou povinni, 

uvést popis „politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní 

radu či jiný obdobný orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, 

nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, 

o tom, jak je politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v 

příslušném účetním období přineslo; neuplatňuje-li emitent politiku rozmanitosti, uvede 

namísto jejího popisu zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje,“260 a jednak jsou v něm 

obsaženy praktické informace, jak má popisovaná politika rozmanitosti vypadat.261  

V těchto praktických poznámkách ČNB uvádí, že se jedná „o takové aspekty 

rozmanitosti, jako jsou například věk, pohlaví, vzdělání nebo profesní zkušenosti. V praxi 

by mohlo jít o nastavení jistých pravidel k uplatňování politiky rozmanitosti (v případě 

zavádění kvót by pak měl emitent rovněž uveřejnit časový rámec, ve kterém hodlá 

stanovené kvóty naplnit). Pro usnadnění nastavení politiky rozmanitosti by měl emitent 

implementovat tuto politiku pro své zaměstnance a to včetně kariérního plánování a 

opatření zabezpečujících stejné zacházení a stejné příležitosti pro všechny. Pokud se 

neuplatňuje žádná politika rozmanitosti, je potřeba ve výroční zprávě jasně vysvětlit, proč 

tomu tak je (princip „comply or explain“).“262 

Dokument v této podobě však zřejmě nebude dostačující, jelikož jak bylo uvedeno na 

jednání Výboru v listopadu loňského roku, některé Povinné společnosti sice uplatňují 

určitou formu diverzity, ale celkově chybí „metodické vedení a sdílení příkladů dobré 

 

 

 

258 Ibid. 
259 Česká národní banka. Náležitosti výroční zprávy emitenta kótovaného cenného papíru za rok 2019 [Online]. 

Leden 2020. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-

trh/.galleries/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/download/

vz_emitentu_kotovanych_cp_2019.pdf. 
260 Ibid., část 2.5.13. 
261 Ibid., část 5.9. 
262 Ibid. 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/download/vz_emitentu_kotovanych_cp_2019.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/download/vz_emitentu_kotovanych_cp_2019.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/informacni_povinnosti/vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/download/vz_emitentu_kotovanych_cp_2019.pdf
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praxe například ze zahraničí“, a ty Povinné společnosti, které tuto politiku neuplatňují 

„ve většině případů argumentují nediskriminací, což ukazuje na hlubší míru 

neporozumění, jelikož nediskriminaci nelze s politikou rozmanitosti zaměňovat.“263 Dle 

mého názoru by však ani případné uvedení příkladů z praxe nebylo dostačující.  

Ohnisko problému tak spatřuji jednak v neochotě Povinných společností, a též 

v nedůsledném postihování neplnění informační povinnosti ze strany ČNB. Ta sice může 

v takovém případě ukládat pokuty ve výši až 300 mil. Kč, potažmo ve výši až 5 % 

z ročního obratu podniku,264 ale jak na zmíněném jednání Výboru uvedl jeden ze zástupců 

ČNB, Povinné společnosti jsou v případě nedostatků ve výročních zprávách pouze 

vyzvány k doplnění chybějících informací.265 

 

5.2 Možná úprava v České republice  

Z výše popsané aktuální situace v České republice si dovoluji vyvodit, že přijetí 

zákonných kvót, které by zvýšily účast žen ve volených orgánech společností, je prozatím 

v nedohlednu, jelikož současná vláda, i přestože proklamuje důležitost rovnosti mužů a 

žen, v oblasti obchodních společností nečiní potřebné kroky.  

Případné možné a vhodné řešení, které by vedlo ke zvýšení účasti žen ve volených 

orgánech spatřuji v následujících krocích, přičemž úpravu bych vztáhla spíše na největší 

akciové společnosti (dle zisku), než pouze na kótované společnosti, jelikož těch je v České 

republice pouze šestnáct, přičemž pokud by zároveň platila výjimka pro malé a střední 

podniky, tak jak ji formuluje Návrh Směrnice, tento počet by se ještě snížil.   

Zaprvé by se měly aktivněji, respektive z pohledu veřejnosti viditelněji zapojit 

nevládní organizace, zabývající se touto problematikou, a též média, aby se tématu 

genderové vyváženosti ve volených orgánech obchodních korporací věnovalo více 

pozornosti. K tomu by mohla pomoci například webová stránka, na níž by se 

 

 

 

263 Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 

konaného dne 13. listopadu 2019 [Online]. Úřad vlády České republiky. Odbor rovnosti žen a mužů. [cit. 

3. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/ZAPIS_Vybor_13-11-19.pdf. 
264 Srov. ust. § 172 odst. 1 písm. a) ZPKT ve spojení s ust. § 192 ZPKT. 
265 Záznam z jednání Výboru, op. cit. sub 263. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/ZAPIS_Vybor_13-11-19.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/ZAPIS_Vybor_13-11-19.pdf
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shromažďovaly relevantní informace o vybraných společnostech, a ve spojení s ní by bylo 

vhodné oceňovat ty podniky, které by vyvíjely nejen snahu, ale i vykazovaly viditelné 

výsledky.266  

Zadruhé se mi jako možné řešení jeví zakotvení požadavku buď do Českého Kodexu, 

či potažmo do ustanovení § 118 odst. 4 psím. l) ZPKT, aby například jen mezi členy 

dozorčí rady/ nevýkonnými členy správní rady byla zastoupena obě pohlaví. V souvislosti 

s tím, bych však za vhodné považovala i takovou novelu právní úpravy, aby volené 

orgány, buď jen kótovaných společností či společností dosahujících určitý zisk, měly 

povinně alespoň tři členy.  

Také by bylo vhodné, aby v případě zachování principu comply or explain byla ČNB 

razantnější, a případné nedostatky ve výročních zprávách ohledně uplatňované politiky 

rozmanitosti sankcionovala, k čemuž ostatně má pravomoc, jak je uvedeno výše. 

V souvislosti s tímto by také neměl být akceptován obvyklý argument společností, které 

neuplatňují politiku rozmanitosti, že nechtějí nikoho diskriminovat, jelikož politika 

rozmanitosti se nerovná diskriminaci.  

V případě úpravy zákonných kvót, by bylo dle mého názoru vhodné, aby se případná 

úprava tedy vztahovala na velké akciové společnosti, a nejen na ty kótované, a také by 

stanovené cíle měly být pozvolné, jako například ve Francii. Úprava by se také měla 

vztahovat nejprve na společnosti s majetkovou účastí státu, a až následně na soukromé 

podniky, tak jako tomu bylo v Norsku.267 

Ohledně požadovaných cílů se mi jako vhodná zdá hranice 30 %, případně by bylo 

možné rozepsat požadovaný počet žen dle celkového počtu členů voleného orgánu. 

Z hlediska nedostatku vhodných kandidátek by dle mého názoru bylo vhodné 

vytvoření databáze, v níž by byly evidovány žen, který by byly způsobilé a zároveň by 

 

 

 

266 Například ve Finsku je genderová rovnost ve volených orgánech řešena sice jen tamním kodexem corporate 

governance, ale veřejnost se aktivně o její plnění či neplnění aktivně zajímá, a dotčené společnosti se 

obávají  negativní publicity.  

 Linnainmaa, L., Horttanainen, A. The glass ceiling is cracking, Self-regulation Beats Quotas [Online], 

2012, str. 12 [cit. 2. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/262912460_THE_GLASS_CEILING_IS_CRACKING_Self-

regulation_Beats_Quotas. 
267 Norský zákon upravující kvóty byl nejprve závazný pro společnosti vlastněné státem či obcemi, a následně 

se jeho působnost rozšířila na další společnosti.  

 Storvik, A., op. cit. sub 160, str. 6. 

https://www.researchgate.net/publication/262912460_THE_GLASS_CEILING_IS_CRACKING_Self-regulation_Beats_Quotas
https://www.researchgate.net/publication/262912460_THE_GLASS_CEILING_IS_CRACKING_Self-regulation_Beats_Quotas
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měly zájem o výkon funkce člena voleného orgánu obchodních korporací. Zápis do takové 

evidence by pak měl být podmíněn předchozími zkušenostmi či absolvování kvalifikační 

průpravy v oblasti corporate governance a práva obchodních korporací. Na druhou stranu 

je pravdou, že největší obchodní korporace jsou často vlastněny zahraničními investory a 

jejich řízení a kontrola neprobíhá výlučně českými občany, a proto i výběr kandidátů může 

probíhat na mezinárodní úrovni, kde tyto registry již fungují. Každopádně registr českých 

žen by nemusel být na škodu.  
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Závěr 

Téma této diplomové práce je velmi široké, a proto jsem si v úvodu stanovila několik cílů, 

na něž jsem v průběhu postupně odpovídala. První cíl se týkal přínosů, které mohou ženy pro 

orgán obchodní korporace mít. Zmínila jsem, že ženám jsou obecně přisuzovány odlišné 

vlastnosti, způsoby chování, zájmy a preference. Tyto odlišnosti mohou přispět k lepšímu 

fungování orgánu v tom směru, že bude více rozvinuta debata, na řešené otázky bude 

nahlíženo z jiného než ryze mužského pohledu a při jejich řešení může připadat v úvahu 

vícero možných východisek. To sice může způsobit častější střety zájmů, ale dle mého názoru 

je debata na těchto místech žádoucí.            I když tedy orgán nedospěje k jednotnému názoru, 

zpravidla přijme efektivnější řešení. Na druhou stranu jsem však uvedla, že ženy ve volených 

orgánech obchodních korporacích se mohou více podobat svým mužským protějškům, jelikož 

se jedná o historicky mužské prostředí, a proto se ženy při snaze do něj dostat, mohou mužům 

v mnohém přizpůsobit.  

Dle mého názoru však ženy mají potenciál pozitivně ovlivnit fungování volených orgánu 

obchodních korporací, jelikož představují významný zdroj lidského kapitálu, a ačkoli tedy 

mohou mnohé odlišnosti mezi oběma pohlavími nad pomyslným skleněným stropem 

vymizet, stále ženy představují prvek rozmanitosti, který je schopný narušit ono ryze mužské 

prostředí.  

Druhý cíl, který jsem si v úvodu stanovila, se týkal možných prostředků, kterými lze účast 

žen v orgánech obchodních korporací zvýšit. Zmínila jsem, že lze prostředky rozdělit na 

základní tři modely, které je následně možné modifikovat velkým počtem proměnných 

v závislosti na historických, kulturních a společenských podmínkách daného státu a oblasti, 

v níž společnost podniká.  Jedině tak lze totiž vytvořit efektivní model, který přinese více 

pozitiv než negativ a zvýší skutečné množství žen, které se členství v orgánech obchodních 

korporací budou aktivně účastnit. Pokud by totiž byl zvolen model nevhodný, může dojít 

k efektu tzv. zlatých sukní, který ve své podstatě popírá primární účel těchto opatření, a to 

zvýšení množiny zapojených žen do řídících a kontrolních funkcí v orgánech obchodních 

korporací.  

V souvislosti s možnými prostředky jsem také uvedla související problematiku týkající se 

nedostatku vhodných kandidátek, ale také možné problémy se stanovením cílů či možných 

sankcí, které lze při nedodržení stanovených opatření uložit. 
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Jako třetí cíl jsem si stanovila posouzení pozitiv a negativ jednotné unijní úpravu v oblasti 

povinné účasti žen v orgánech obchodních korporací. Po představení Návrhu Směrnice, jsem 

zmínila argumenty odpůrců takové úpravy, se kterými v podstatě souhlasím. Jednotná unijní 

úprava v této oblasti je dle mého názoru velmi citlivým a též složitým tématem. K tomuto 

názoru se přikláním zejména z důvodu, že pro výběr efektivního prostředku, potažmo 

vhodného uzpůsobení zákonných kvót, je zapotřebí přihlížet k okolnostem platným 

v jednotlivých státech. Nezdá se mi tedy vhodné stanovit jednotné cíle, které by byly shodně 

platné pro všechny unijní státy, jelikož ty jsou navzájem velmi odlišné, a též v některých 

státech je vývoj v této oblasti zatím jen nepatrný, a jednalo by se tak o velmi razantní změnu. 

Ačkoli tedy znění Návrhu Směrnice prošlo od svého předložení určitým vývojem a 

navrhovaná úprava je nyní v mnohém mírnější, stále ji neshledávám jako vhodnou možnost 

pro unifikaci úpravy v této oblasti.  

Jako čtvrtý cíl jsem si stanovila uvést, jaká úprava by potenciálně byla vhodná a možná 

v České republice. Po zhodnocení aktuální situace a přístupu české vlády k účasti žen 

v orgánech obchodních korporací jsem navrhla několik řešení, které by dle mého názoru byly 

způsobilé změnit stávající situaci. Kromě případné novely zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu jsem zmínila možnost vytvoření registru žen způsobilých pro výkon funkce člena 

kontrolních a řídících orgánů obchodních korporací, a též jsem za významný faktor označila 

potřebnost rozvinutí debaty na toto téma mezi širší nejen odbornou veřejností.  

Vzhledem k výše uvedenému a též k celému obsahu této práce považuji otázku povinné 

účasti žen v orgánech obchodních korporací za velmi zajímavou a významnou. Jakékoli snahy 

v této oblasti by tedy měly být podporovány, a též by jim měla být věnována větší pozornost.   
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 Seznam zkratek 

CG    Corporate governance 

ČNB    Česká národní banka 

ČR     Česká republika 

EHS    Evropské hospodářské společenství 

EP     Evropský parlament 

ES     Evropské společenství 

ESD    Evropský soudní dvůr 

EU     Evropská unie 

ISIN    International Securities Identification Number 

SES    Smlouva o založení Evropského společenství  

SEU   Smlouva o Evropské Unii 

SFEU    Smlouva o fungování Evropské unie 

SDEU    Soudní dvůr Evropské unie 

ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) 

ZPKT    Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
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Příloha č. 1 

Seznam českých kótovaných společností a genderové složení jejich volených orgánů 

ke dni 3. 3. 2020.268  

 
Představenstvo 

% žen 
Dozorčí rada 

% žen 
muži ženy muži ženy 

1. AtomTrace a.s. 1 0 0 % 2 1 33 % 

2. ČEZ a. s. 6 1 14,2 % 11 1 8,3 % 

3. E4U a. s. 3 0 0 % 3 0 0 % 

4. Energoaqua a. s. 2 1 33.3 % 2 0 0 % 

5. FILLAMENTUM 

a.s. 
1 1 50 % 1 0 0 % 

6. KARO INVEST 

a.s. 
2 0 0 % 1 0 0 % 

7. Kofola 

ČeskoSlovensko 

a. s. 

6 0 0 % 4 0 0 % 

8. Komerční banka 

a. s. 
6 0 0 % 5 4 44,4 % 

9. MONETA Money 

Bank, a.s. 
5 0 0 % 8 1 % 

10. O2 Czech 

Republic a. s. 
3 0 0 % 2 1 33,3 % 

11. Philip Morris ČR 

a. s. 
4 1 20 % 4 2 33,3 % 

12. Prabos plus a.s. 2 0 0 % 1 1 50 % 

13. Primoco UAV SE 1 0 0 % 1 0 0 % 

14. RMS Mezzanine 

a. s. 
1 2 66,6 % 2 1 33,3 % 

15. TOMA a. s. 4 0 0 % 2 0 0 % 

16. UDI CEE a.s. 1 0 0 % 2 0 0 % 

CELKEM 48 6 11 % 51 12 19 % 

 

 

 

268 Data jsou čerpána z veřejně přístupných zdrojů Pražské burzy CP a obchodního rejstříku ke dni 3. 3. 2020.  

 Dostupné z: https://www.pse.cz/ 

 Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 

https://www.pse.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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 Abstrakt  

Povinná účast žen v orgánech obchodních korporací 

 

Tato práce se zabývá tématem povinné účasti žen v orgánech zejména kótovaných 

akciových společností z teoretického hlediska se zaměřením na evropskou a českou právní 

úpravu. Ženy jsou totiž v této oblasti dlouhodobě nedostatečně zastoupeny, čímž dochází 

nejen k narušení základní lidskoprávní zásady týkající se rovnosti pohlaví, ale též 

k nevyužívání dostupných lidských zdrojů a tím plýtvání talentů.  

Ve druhé kapitole je nejprve pospán vývoj unijního práva ve vztahu k pozitivním 

opatřením, kterými je možné vyšší účast žen v orgánech obchodních korporací ospravedlnit 

ve vztahu k zásadě nediskriminace, přičemž je zmíněna i nejdůležitější judikatura ESD, a 

v návaznosti je pak zmíněno, jakým způsobem umožňuje přijetí pozitivních opatření česká 

právní úprava. Ve druhé kapitole jsou také zmíněny ekonomické aspekty účasti žen 

v orgánech obchodních korporací, v tom smyslu, jak může přítomnost žen daný orgán a 

potažmo i celou korporaci ovlivnit.  

Ve třetí kapitole jsou popsány prostředky, kterými lze účast žen v orgánech obchodnicích 

korporaci zvýšit, jakých cílů lze dosáhnout, a jaké sankce lze uložit v případě nedodržení 

stanovených cílů. Také jsou zmíněny argumenty pro i proti zavádění zákonných kvót.  

Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem směrnice Evropské Komise o zlepšení genderové 

vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností 

kotovaných na burzách, přičemž je představen její obsah, včetně změn provedených 

maltským předsednictvím, a také jsou zmíněny argumenty příznivců i odpůrců proti jejímu 

přijetí. V závěru kapitoly jsou reflektovány dvě nedávné směrnice, které přinesly již určité 

změny v této oblasti do českého právního řádu.  

V páté kapitole je pospána situace v České republice z hlediska účasti žen v orgánech 

obchodních korporací, přičemž je zmíněn aktuální přístup české vlády i souvisejících orgánů, 

a též je předložen návrh možné úpravy v této oblasti.  
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77 

 

Abstract  

Obligatory representation of women on corporate boards 

 

The main topic of this master thesis deals with obligatory women representation on boards 

of stock listed companies from the theoretical point of view with focus on European and 

Czech legislation. Women are under-represented in this area for a long time, which not only 

violates the basic human rights principle regarding gender equality, but also does not use the 

available human resources and thus wastes talent. 

The second chapter first describes the development of EU law in relation to positive 

measures that can justify a higher participation of women in the bodies of business 

corporations in relation to the principle of non-discrimination, mentioning the most important 

case law of the ECJ. Than is also mentioned the possibility of positive measures in Czech 

legislation. The second chapter also mentions the economic aspects of women's representation 

on boards in the sense that the presence of women can influence the body and thus the whole 

corporation. 

The third chapter describes the means by which women's participation in corporate bodies 

can be increased, what goals can be achieved and what sanctions can be imposed in case of 

non-compliance with the set goals. The arguments for and against the introduction of legal 

quotas are also mentioned. 

The fourth chapter deals with a proposal for a directive of the European Commission on 

improving the gender balance between supervisory / non-executive directors of listed 

companies, presenting its content, including the changes made by the Maltese presidency, and 

arguments of supporters and opponents against its admission. At the end of the chapter are 

reflected two recent directives, which have already brought some changes in this area into the 

Czech legal order. 

The fifth chapter describes the situation in the Czech Republic in terms of women's 

participation in the bodies of business corporations, mentioning the current approach of the 

Czech government and related bodies, and also proposes a possible adjustment in this area. 
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