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Rozmanitost ve složení dozorčí rady 

 

Tato práce je zaměřena jednak na analyzování stávající situace na poli 

rozmanitosti v orgánech obchodních společností s těžištěm na dozorčí rady a na 

nevýkonné členy správních rad akciových společností. Jednak se v této práci pokusím 

o posouzení „obchodního případu“ (angl. business case) za rozmanitost tak, jak jej 

prezentují jeho zastánci, mezi něž patří i Evropská komise a některé evropské vlády, 

jakož i zhodnocení protiargumentů pocházejících z úst odpůrců. Do třetice zhodnotím 

přístupy, které je možné k této problematice přijmout, tedy různé nástroje, kterými lze 

vyššího stupně rozmanitosti dosáhnout. 

Na začátek vymezuji krátce povahu a funkci dozorčí rady a dále samotný 

pojem diverzity a jeho rozměr. Zaměřuji se na to, co vše je považováno za součást 

politiky diverzity napříč státy Evropy i ve Spojených státech. Dále zhodnocuji studie 

zaměřené na hodnocení relevantnosti této politiky jakožto jedné z oblastí corporate 

governance. Shrnuji různé pohledy na přínosnost či naopak nákladnost této politiky. 

Poté se zaměřuji na konkrétní výhody a nevýhody, kterými zastánci na jedné straně 

a odpůrci na straně druhé argumentují na podporu svých postojů. Tato analýza je 

důležitá zejména z hlediska rozhodování obchodních společností, zda k podpoře 

diverzity přistoupit, neboť si musí uvědomit, že tato podpora je vždy dlouhodobá a 

může přinést řadu pozitiv, ale její implementace a udržování není zdarma. Neméně 

důležité je, aby si takovouto analýzu zpracoval či nechal zpracovat zákonodárce dříve, 

než přistoupí k regulování této oblasti corporate governance legislativními nástroji, 

jejichž prostřednictvím by společnosti k diverzitě nutil. 

Jelikož důležitou součástí případu za diverzitu je argumentace politickými 

hodnotami, nemohu než se pozastavit u zásady rovnoprávnosti žen a mužů a principu 

rovného zacházení. Vyhodnotím, jakým vývojem tento princip prošel v evropském 

právu a jaký je vztah rovného zacházení a pozitivních opatření sloužících k vyrovnání 

existujících deficitů. S ohledem na skutečnost, že případné kvóty zaměřené na 

dosažení určitého procentuálního zastoupení žen v orgánech obchodních společností 

představují takovéto pozitivní opatření, zaměřím se též na to, čím je lze ospravedlnit a 

jakou podobu by mohly mít. 

S ohledem na evropskou situaci, ve které je nejdiskutovanějším tématem 

v rámci diverzity právě podpora přítomnosti žen v rozhodovacích pozicích 



obchodních společností, objasňuji snahy Evropské komise v podobě 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. Pokusím se zhodnotit, z jakých důvodů Komise k tomuto 

Návrhu přistoupila a proč je proces prosazování Směrnice natolik zdlouhavý a 

náročný. 

Cílem této práce je s ohledem na výše uvedené zodpovědět především 

následující otázky: 1. Co vše se zahrnuje pod pojem diverzity v obchodních 

společnostech? 2. Je diverzita v dozorčích radách obchodních společností přínosnou 

hodnotou, případně za jakých podmínek tomu tak je nebo naopak není? 3. Zvolila 

Evropská komise vhodný model prosazování vyššího zastoupení žen v obchodních 

společnostech v zemích EU? 4. Jaký model by mohla v budoucnu zvolit Česká 

republika při podpoře diverzity v obchodních společnostech? Těmto dílčím otázkám 

se budu věnovat v rámci jednotlivých kapitol a následně se pokusím zjištěné výsledky 

shrnout v závěru práce. 


