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I. Úvod 

Evropská komise představila na podzim roku 2012 návrh směrnice, jehož 

záměrem je dosáhnout navýšení počtu žen v orgánech kótovaných obchodních 

společností napříč Evropou, a to pomocí stanovení fixní kvóty 40 % pro kontrolní 

orgány společností a tzv. flexibilní kvóty pro jejich výkonné orgány. Evropská Unie 

(dále též „EU“) ovšem není jediným teritoriem, kde se diskuze o nutnosti zvýšení 

zastoupení žen v rozhodovacích pozicích obchodních společností naplno rozběhla. 

Průkopníkem v této oblasti je Norsko, které je někdy uváděno jako zářný, jindy jako 

odstrašující příklad. Rovněž mimo Evropu probíhají rozsáhlé diskuze na téma diverzity. 

V USA se diverzita v obchodních společnostech stala tématem dlouhé řady výzkumů, 

průzkumů a studií, a to nejen diverzita genderová, která je v Evropě tématem hlavním, 

ale také diverzita rasová a etnická. Tyto studie si stanovují za cíl zhodnotit, zda 

navýšení procentuálního zastoupení žen a osob příslušných k etnickým a rasovým 

menšinám bude mít pozitivní či negativní dopad na obchodní společnost, zejména na 

její ekonomickou výkonnost. Téma diverzity se tak stále častěji stává součástí 

problematiky řešené v rámci corporate governance1 jakožto systému, na jehož základě 

jsou společnosti vedeny a organizovány.2  

Jak je pochopitelné, téma diverzity v obchodních společnostech je nanejvýš 

kontroverzním a vyvolává bouřlivou diskuzi. Jedná se o téma, které v sobě spojuje 

politické aspekty s těmi ekonomickými, a hlavně o téma, na které existuje doslova tisíc 

a jeden názor. Z politického hlediska je v diskuzích podtrhována rovnoprávnost žen 

a mužů3 jakož i rovnost mezi většinou a menšinou a dále také fakt, že ačkoliv uznáváme 

                                                
1 Corporate Governance je označení pro soubor právních a exekutivních metod a postupů, které 
zavazují především veřejně obchodovatelné společnosti udržovat vyvážený vztah mezi 
společností a těmi osobami, jež ji tvoří. 
2 OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance [Online]. OECD Publishing, Paris, 
2015 [cit. 10. 4. 2016]. ISBN 9789264236882. Dostupné z: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-enhttp://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-
2015_9789264236882-en#page11 
3 Josková, Lucie. Budou mít akciové společnosti lepší dozorčí rady? (K účasti žen ve vedení 

společností). Obchodněprávní revue [online]. 7-8/2013 [cit. 10. 4. 2016], s. 203. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-
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tuto rovnost jako jeden z hlavních principů naší demokratické společnosti, zdá se stále, 

že existuje toliko formálně, v mezinárodních dokumentech, úmluvách, proklamacích, 

zákonech a chartách, tedy na papíře. V reálném světě máme ke skutečné, tzv. materiální 

rovnosti zřejmě ještě daleko, když nepoměr mezi ženami a muži v rozhodovacích 

pozicích ve všech sférách života, nejen v obchodních společnostech, ale též v politice a 

veřejné sféře obecně, ve zdravotnictví a dalších oblastech, je do očí bijící, stejně jako 

nepoměr mezi ženami a muži, kteří jsou doma s dětmi na rodičovské dovolené, v tomto 

případě pole dominované ženami. V neposlední řadě existuje stále tolik výrazný 

nepoměr mezi platovými podmínkami žen a mužů4, a to dle veřejné diskuze mnohdy i 

na obdobných pracovních pozicích5. To samé lze říci o rozdílné situaci mezi příslušníky 

rasové většiny a příslušníky rasových menšin tam, kde je jejich poměr významný, tedy 

zejména v zemích Západní Evropy a  ve Spojených státech. 

Nezbytnost zvýšení počtu žen jakož i jiných „nositelů diverzity“ ve vedení 

obchodních společností je vedle politických důvodů zdůvodňována možností takto 

zlepšit výkon společností. Sama vyšší rozmanitost lidského faktoru by měla dle 

zastánců těchto iniciativ vytvořit kreativnější a inovativnější prostředí, ve kterém jsou 

lidé schopni pružněji reagovat na vyvstalé problémy.6 Kromě toho by mělo dojít ke 

zlepšení schopnosti porozumění zákaznické základně společnosti, jakož i zaměření na 

zaměstnance a podpoře jejich kariérního růstu. Konkrétně pro zastoupení žen 

v dozorčích orgánech je vyzdvihována schopnost žen zajistit efektivní kontrolu 

managementu, neboť ženy jsou pokládány za lepší „monitory“ než muži a obecně jsou 

opatrnější při vystavování společnosti riziku. 7  Konečně se argumentuje zcela 

                                                                                                                                          

view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7g5ptqx3torzf6mrqgm&groupIndex=13&rowIndex=

0 
4Rozdíly mezi platy mužů a žen jsou nejvyšší kolem čtyřiceti let. In: Platy.cz [online]. [Cit. 
9. 5. 2016] Dostupné z: http://www.platy.cz/analyzy/rozdily-mezi-platy-muzu-a-zen-jsou-
nejvyssi-kolem-ctyriceti-let/50126 
5  MPSV. Rovnost žen a mužů v odměňování. In: www.mpsv.cz [online]. Stránka byla 
naposledy editována 5. 4. 2016 [cit. 9. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/25032 
6 Broome, Lissa L.; Conley, John M.; Krawiec, Kimberly D. Dangerous Categorie: Narratives 
of Corporate Board Diversity. In: North Carolina Law Review [online]. 2011, vydání 89, s. 760- 
804. [Cit. 20. 4. 2016], s. 778 Dostupné z: 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2963&context=faculty_scholarship  
7 Velkova, Irina. Quotas for Women on Corporate Boards: The Call for Change in Europe. 
1. vydání. Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2015. 46 s. ISBN-10: 3954894238. S. 7. 
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nedostatečným využitím ženského talentu 8 , když více než polovinu absolventů 

vysokých škol tvoří právě ženy9, ale při „cestě vzhůru“ kariérním žebříčkem jich 

potkáváme stále méně a méně. Tento stav bývá spojován s jakýmsi „skleněným 

stropem“ představujícím neviditelnou bariéru, která ženám brání v proniknutí do 

rozhodovacích pozic, tedy do oblasti dominované muži, kde vládne stereotypní 

prostředí s předsudky o roli žen a neochotou tyto ženy do vysokých pozic posadit a kde 

dochází ke jmenování kandidátů na základě mnohdy zcela netransparentních procesů.10 

Tato práce je zaměřena jednak na analyzování stávající situace (práce byla 

dokončena ke dni 6. června 2016) 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 

                                                
8 Storvik, A., Teigen, M., Women on Board. The Norwegian Experience [online]. 2010, ISBN 
978-3-86872-381-6. [Cit. 30. 3. 2016], s. 6. Dostupné z: http://library.fes.de/pdf-
files/id/ipa/07309.pdf 
9 Evropská komise. Women in economic decision-making in the EU: Progress report 2012 
[online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. ISBN-13: 978-92-79-
23283-1. [Cit. 28. 3. 2016], s. 9. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/women-on-boards_en.pdf  
10Josková 2013 op. cit. 
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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 (dále též „Komise“ nebo „EK“) 

v podobě návrhu (dále též „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 (dále též 

„Směrnice“). 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. 
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II. Vymezení pojmů 

1. Dozorčí rada 

S ohledem na skutečnost, že tato práce je zaměřená na rozmanitost právě 

v dozorčích radách, vymezím nejprve povahu a funkci tohoto orgánu obchodní 

společnosti. Dozorčí rada je v České republice kontrolní orgán v některých 

společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech s tzv. dualistickým 

modelem správy. Tento model byl až donedávna jediným možným v našich akciových 

společnostech. Od rekodifikace soukromého práva11 zde ale nastala změna a akciové 

společnosti si mohou zvolit mezi dualistickým modelem s představenstvem a dozorčí 

radou a modelem monistickým se správní radou a statutárním ředitelem.12 Nadále je 

však za základní považován model dualistický a v případě pochybností tak dle zákonné 

domněnky platí, že byl zvolen tento model.13  Při pohledu do obchodního rejstříku 

zjistíme, že žádná z akciových společností kotovaných na pražské burze 

inkorporovaných v České republice nezměnila svou formu na monistický model a 

nadále má dva oddělené orgány - představenstvo a dozorčí radu.14 Volbu systému musí 

akciové společnosti provést ve svých stanovách a v případě zvolení tradičního dualismu 

je dozorčí rada orgánem zřizovaným povinně. Naproti tomu společnosti s ručením 

omezeným se pro její zřízení mohou samy rozhodnout. 

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále též „Zákon“) v § 466 

odst. 1 stanoví působnost dozorčí rady tak, že dozorčí rada „dohlíží na výkon 

působnosti představenstva a na činnost společnosti.“15 Zákon vybavuje dozorčí radu 

pravomocemi nezbytnými pro výkon její činnosti a rozsah těchto pravomocí mohou 

                                                
11  Ke dni 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost mimo jiné nový občanský zákoník, zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále též nový zákon o obchodních korporacích, zákon 
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), které nahrazují dosavadní základní předpisy soukromého práva. 
12 Ust. § 396 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [právní informační 
systém]. C. H. Beck [cit. 5. 4. 2016]. 
13 Ust. § 396 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. 
14 Údaje z obchodního rejstříku ke dni 23. 5. 2016. 
15 Ust. § 466 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. 
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ještě rozšířit stanovy, ledaže náleží do působnosti jiného povinně zřizovaného orgánu.16 

Dozorčí radě lze v souladu s ust. § 438 odst. 1 svěřit také volbu a odvolávání členů 

představenstva, což by mohlo být relevantní právě s ohledem na to, jaký vliv by mohlo 

mít „rozmanité“ složení dozorčí rady na další orgány společností a vlastně celkově na 

to, jakou roli ve společnosti bude dozorčí rada hrát. Domnívám se nicméně, že taková 

situace nebude v České republice typická. 

K tomu, aby dozorčí rada mohla řádně vykonávat své pravomoci,  jsou ji také 

poskytnuta některá práva podle ust. § 447 - zejména se jedná o oprávnění „nahlížet do 

všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou 

účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná 

činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.“17 Dle odst. 

3 dozorčí rada také přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku 

a návrh na rozdělení zisku a ztrát a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě. 

Vidíme tedy, že v České republice má dozorčí rada za úkol dohlížet a kontrolovat, tuto 

kontrolní pravomoc lze rozlišovat z hlediska časového na kontrolu ex ante a ex post, 

v některých případech může být proto také vyžadován její souhlas k nějakému jednání 

nebo může naopak některá jednání představenstvu zakázat.18 Typické ale je, že je její 

činnost zaměřena dovnitř společnosti.19 

Jak již bylo řečeno výše, akciové společnosti v České republice si mohou nově 

zvolit také tzv. monistický model správy. Zdá se ovšem, že v našem českém podání je 

tento systém jen kvazi monistický, neboť se nadále zřizují dva orgány - správní rada 

a statutární ředitel. 20  Zákon říká, že ustanovení o představenstvu se aplikují dle 

okolností na statutárního ředitele a ustanovení o dozorčí radě na radu správní.21 

 Pokud v této práci hovořím o dozorčích radách, jsou tím přiměřeně myšleny též 

rady správní, případně jejich tzv. neexekutivní členové, kteří bývají tradičně rozlišováni 
                                                

16 Štenglová, Ivana; Havel, Bohumil; Cileček, Filip; Kuhn, Petr; Šuk, Petr. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář [online]. 1.vydání. Praha: C. H. Beck., 2013. ISBN 978-80-7400-480-3. 
[Cit. 5. 4. 2016], s. 707 – 708. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmy2dinq 
17 Ust. § 477 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. 
18 Rada, Ivan. Stručně k dozorčí radě, povinnostem a odpovědnosti jejích členů [online]. In: 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, sešit 8. [Cit. 25. 5. 2016], s. 28. Dostupné z: 
http://www.radapartner.cz/assets/clanky/08.pdf 
19 Rada 2008 op. cit., s. 28 
20 Ust. § 396 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. 
21 Ust. § 456 zákona č. 90/2012 Sb. 
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v zemích, ve kterých jsou akciové společnosti spravovány na základě monistického 

modelu a jsou takto odlišováni od tzv. exekutivních členů správních rad. Neexekutivní 

členové, jak vyplývá z názvu, nejsou zapojeni do denního řízení společnosti, ale naopak 

jsou zapojeni do dlouhodobého plánování a strategického rozhodování. Kromě toho je 

jejich úkolem monitorovat činnost exekutivních členů a jednat v zájmu akcionářů 

a zejména v zájmu společnosti.22 Znakem neexekutivních členů zpravidla bude jejich 

nezávislost, nejedná se tedy o osoby, které vykonávají ve společnosti jinou roli, jsou 

v ní zaměstnány apod. Naopak to budou „outsideři“, kteří jsou schopni poskytnout 

odborný a nezávislý pohled na chod společnosti. Proto jsou oproti exekutivním členům 

za tuto funkci odměňováni, naopak exekutivní členové, kteří tuto roli vykonávají 

z titulu jiné funkce ve společnosti (seniorní manažeři, zástupci zaměstnanců, jinak 

zainteresovaná strana), za tuto funkci zvlášť odměňováni zpravidla nebudou, neboť to je 

považováno za součást jejich odpovědnosti.23  

V souladu s Návrhem Komise můžeme všechny tyto orgány nazvat kontrolními 

a pro země, ve kterých platí monistický systém správy s jedním vedoucím orgánem 

(radou), budou těmito kontrolními orgány nevýkonní členové těchto rad. Proto nadále 

tam, kde mluvím o dozorčích radách nebo obecně o kontrolních orgánech obchodních 

(akciových) společností, jsou myšleny všechny druhy těchto kontrolních orgánů nebo 

též nevýkonní členové vedoucích orgánů obchodních společností. Některé závěry nelze 

ovšem absolutně vztáhnout na kontrolní orgány nebo členy orgánů ve všech zemích, 

neboť stejně jako se liší modely správy, tak se liší i pravomoci, které jsou těmto 

orgánům připsány k naplňování jejich funkce. Budou tedy země, ve kterých by změny 

ve složení těchto orgánů měly dalekosáhlejší význam a jiné, ve kterých by byl význam 

omezen. Zatímco v České republice je role dozorčí rady výrazně oslabena tím, že 

zpravidla nemá pravomoc jmenovat představenstvo a stejně tak není orgánem, který 

může představenstvo odvolat. Její nízké zapojení do každodenního chodu společnosti 

tak často vede k ryze formálnímu výkonu funkce.24 Naopak v Německu bude mít 

dozorčí rada výrazně vyšší vliv na chod společnosti, neboť je v její pravomoci jmenovat 

                                                
22  Non-Executive Director. In: Investopedia [online]. [Cit. 24. 5. 2016]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/n/non-executive-director.asp 
23  Board of Directors. In: Investopedia [online]. [Cit. 24. 5. 2016]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/b/boardofdirectors.asp 
24 Rada 2008 op. cit., s. 28 
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členy představenstev.25 Je zřejmé, že tam, kde má kontrolní orgán přímý vliv na 

obsazení orgánu výkonného, jmenuje jeho členy, nebo je dokonce může odvolat, má 

také diametrálně odlišný vliv na chod společnosti jako takový. V tomto směru tedy 

takový orgán může daleko výrazněji ovlivnit nejen rozmanitost ve složení orgánu 

výkonného, ale budeme-li předpokládat, že nastane tzv. „spill-over efekt“ (vysvětleno 

dále), může mít vliv i na „rozšiřování“ diverzity dále do společnosti. 

V neposlední řadě je třeba podtrhnout, že role, jakou bude kontrolní orgán 

skutečně hrát ve společnosti, je sice částečně determinována pravomocemi, jaké tomuto 

orgánu svěřuje zákon a stanovy společnosti, ale bude také výrazně ovlivněna právě tím, 

kdo jsou konkrétně členové tohoto orgánu, jak významně se budou sami zapojovat a jak 

důsledně budou svou roli vykonávat. Právě v tomto ohledu by mohlo rozmanité 

obsazení orgánů hrát podstatnou roli. 

2. Diverzita 

Nyní je vhodné vymezit si pojem diverzita a stanovit si tak oblast, které se budu 

nadále věnovat. Zadáme-li pojem diverzita do slovníku či do internetového prohlížeče 

a otevřeme-li pár webových stránek, které se snaží tento pojem definovat či objasnit, 

získáme určitou představou o významu tohoto pojmu v obecné rovině. Tak např. 

Wikipedie říká, že „diverzita (v některých oblastech používán český výraz rozmanitost; 

z angl. diversity) je základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků 

(elementů). Zároveň je často vnímána jako míra stability systému, protože uniformní 

systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto v systému diverzním prochází krizí 

jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční.“26 Slovník cizích slov ABZ.cz převádí 

slovo diverzita do češtiny jako „rozmanitost, rozčlenění, rozložení“.27 

Stránka diversity-management.cz uvádí následující: „Co přesně chápat pod 

pojmem diverzita? Do češtiny se tento termín nejčastěji překládá jako různorodost. 

Původní anglický pojem diversity má ovšem širší význam: označuje koncept, jehož 

                                                
25 Podle § 84 odst. 1 akciového zákona jmenuje dozorčí rada představenstvo. 
26 Diverzita. In Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia 
Foundation, 2001- , strana naposledy editována 6. 5. 2013 [cit. 18. 2. 2016]. Česká verze. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Diverzita 
27 Pojem diverzita. In Slovník cizích slov scs.abz.cz [online]. [Cit. 18. 2. 2016]. http://slovnik-
cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/diverzita-diversita 
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cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které 

umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich 

osobní potenciál. Iniciativy, které jsou zaměřeny na prosazování diverzity, se v praxi 

snaží kultivovat vztahy ve společnosti, zvyšovat respekt a pochopení pro vzájemné 

odlišnosti a potírat všechny formy skryté i otevřené diskriminace.“28 

Zaměříme-li se na oblast lidských zdrojů a pracovní sílu, volání po rozmanitosti 

stále sílí, vzniká řada studií snažících se objasnit, zda diverzita v pracovním prostředí 

má konkrétní pozitivní přínosy či jaké jsou naopak její nevýhody a náklady na její 

podporu a rozvoj. V posledních letech se debata ohledně rozmanitosti rozšířila do všech 

možných oblastí, od nejvyšších pater politiky až po korporátní sféru. Vlády, regulátoři 

nebo skupiny zabývající se corporate governance se snaží iniciovat opatření, která by 

tuto diverzitu podpořila a urychlila její rozvoj. 

V korporátní sféře byly bezesporu jedním z důvodů většího zájmu o tuto oblast 

corporate governance události, které zapříčinily vznik finanční krize v roce 2007. 

Odborná veřejnost, ale i politici, se začali ptát, zda složení orgánů obchodních 

společností nemohlo mít vliv na to, jakým způsobem se společnosti postavily k řešení 

některých situací29, zda v orgánech nesedí příliš uzavřený okruh osob, které jsou 

navzájem provázány, dobře se znají a ve skutečnosti nejsou nezávislé na managementu 

společnosti. Akademici zastávají názor, že ženy přirozeně méně riskují, jsou více 

zaměřeny na dlouhodobější spíše než krátkodobé cíle a více při svém jednání uplatňují 

principy etiky.30 Nasnadě je proto otázka, zda by se věci staly jinak, pokud by bylo 

bývalo složení orgánů společností jiné, rozmanitější.  

Tato otázka, jakož i celá diskuze kolem tématu diverzity souvisí úzce se ztrátou 

důvěry v některé instituce. Nejedná se tak o téma striktně omezené na obchodní 

společnosti, naopak, je to problematika obecná, zejména vlády a parlamenty čelí ze 

strany veřejnosti, médií i odborníků tlakům na větší rozmanitost, na nutnost zvyšování 

poměru žen, ale i jiných minoritních skupin, ve vysoké politice, na kandidátních 

                                                
28Velíšková, Hana. Co je diversity management? [Online]. [Cit. 18. 2. 2016]. Dostupné z: 
http://www.diversity-management.cz/diversity_management.php?id=8 
29 ICAEW. How diverse should boards be? What we think: A dialogue in corporate governance 
[online]. Londýn, 2014. ISBN 978-0-85760-971-7. [Cit. 18. 2. 2016]. Dostupné z: 
http://www.icaew.com/en/technical/corporate-governance/dialogue-in-corporate-
governance/how-diverse-should-boards-be 
30 Velkova 2015 op. cit., s. 7 
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listinách politických stran, v parlamentech či na ministerstvech tak, aby jejich složení 

lépe zrcadlilo společnost, které mají sloužit.31 

Jako následek těchto tlaků, iniciativ a studií o prospěšnosti rozmanitosti 

pracovní síly, se otázka skladby lidských zdrojů stala jednou z oblastí řešených v rámci 

corporate governance a v poslední době je na společnosti vyvíjen tlak, aby své praktiky 

v této oblasti změnily. Před tím, než se budu věnovat konkrétním argumentům ve 

prospěch či neprospěch diverzity, přiblížím pojem diverzity podrobněji pro oblast 

lidských zdrojů v obchodních společnostech, a to zejména v jejich orgánech.  

III. Diverzita ve složení orgánů vedení 

1. Co lze považovat za prvek diverzity? 

Ferreira píše ve své studii Board Diversity, že členové orgánů vedení společností 

(dále též „členové rad“32) se mohou lišit ohledně velké řady různých charakteristik 

a příkladmo uvádí vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti, zkušenosti z určitého 

konkrétního odvětví, okruh svých společenských kontaktů, pohlaví a rasu. Dle Hamdani 

a Buckleyho se rozsah pojmu rozmanitost v průběhu let natolik rozšířil, že v současnosti 

zahrnuje všechny myslitelné rozdílnosti, které je možné si mezi lidmi představit. 

V akademických kruzích jsou vymezovány tři základní kategorie: 1. Diverzita 

kvalifikací (jak se lidé liší ohledně studijního a pracovního zázemí), 2. Rozmanitost 

vlastností  a hodnot (rozdílnost v rovině osobnostní, hodnotové), 3. Demografická  

různorodost (např. pohlaví, věk, etnicita, národnost apod.).33  

Zatímco požadavek ohledně vhodné kvalifikace, znalosti dané oblasti byznysu, 

určitých manažerských schopností a dalších relevantních znalostí, dovedností a 

zkušeností se při výběru vhodného kandidáta tradičně považují za klíčové, jiné faktory 
                                                

31 Velkova 2015 op. cit., s. 7 
32 Zatímco v českém prostředí není pojem rady všeobecně používán pro označení orgánů vedení 
obchodních společností (souhrnně tedy pro představenstvo, dozorčí radu, popř. správní radu 
a statutárního ředitele v monistickém systému), v anglickém prostředí se užívá obecně pojem 
„company board“. Pro zjednodušení budu rovněž používat pojem rada společnosti jako pojem 
souhrnný, označující všechny zmíněné orgány, a to jak pro monistický, tak pro dualistický 
model správy obchodní společnosti. 
33 Hamdani, Maria Riaz; Buckley, M. Ronald. Diversity goals: Refraining the debate and 
enabling a fair evaluation. In: Business Horizons [online]. 2011, 54, s. 33-40. [Cit. 20. 2. 2016]. 
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681310001187 
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jako zejména pohlaví  nebo rasa či národnost se dostávají do středu diskuzí až později, a 

to zejména v souvislosti s debatami o ekonomické krizi, jak bylo nastíněno výše. Není 

ale překvapením, že tyto aspekty rozmanitosti budí značnou pozornost. Nejenže jsou na 

první pohled zřetelné, když toliko pohledem dokážeme zpravidla zhodnotit věk osoby, 

jeho či její etnický původ nebo rasu, nemluvě o pohlaví. Jde ale rovněž o aspekty, které 

jsou historicky velmi citlivé. V posledních letech jsou to ale právě tyto faktory (resp. 

jeden z těchto faktorů, pohlaví), které se stávají předmětem legislativy některých 

evropských zemí, které se tak na jednu stranu snaží napomoci příslušníkům těchto 

„minoritních“ skupin překonat překážky, kterým ve výstupu po korporátním žebříčku 

čelí, jednak se snaží obchodní společnosti přesvědčit, že je to pro ně samotné výhodné. 

Z čistě praktického hlediska jsou to faktory, které jsou snadno regulovatelné 

v legislativě státu formou pravidel pro obsazování orgánů společností, naopak ale 

odezvy na snahu takovéto regulace jsou právě s ohledem na jejich citlivost a na to, že se 

jedná o regulaci soukromé sféry byznysu, velice různorodé.  

Mezi demografické faktory, které je doporučeno brát v potaz se v Evropě řadí 

zpravidla pohlaví, věk a národnost. Nejčastěji skloňovaným demografickým faktorem je 

bezpochyby pohlaví. Prvním státem, který přijal zákonná opatření na podporu 

zastoupení žen (resp. nedostatečně zastoupeného pohlaví) v korporátních radách bylo 

Norsko, další státy v Evropě ho ale následovaly a ráda by tak učinila i Evropská komise. 

Naproti tomu žádný evropský stát prozatím nepředstavil ani národnostní ani rasové 

kvóty, což je ovšem pochopitelné s ohledem na to, že zatímco poměr mužů a žen 

v evropských státech je přibližně 50 ku 50, ani v zemích s rozsáhlými rasovými 

menšinami není stav takto vyvážený. Zajímavostí ovšem je, že je naopak obvyklé, že 

samy společnosti, které sice podnikají v jedné zemi, ale jejich matkou je společnost 

zahraniční, obsadí orgány vedení této společnosti z části příslušníky té země, jejíž 

příslušnosti je právě matka. Takto např. česká ŠKODA AUTO a.s. má mezi členy 

dozorčí rady jakož i představenstva členy německé národnosti s ohledem na to, že je 

součástí německého koncernu Volkswagen Group. Společnosti si takto na jednu stranu 

zřejmě zajišťují kontrolu nad svými dcerami, na druhou stranu tím, že část pozic obsadí 

osobami příslušnými ke státu, na jehož území tato dcera podniká, zabezpečují lepší 

porozumění lokální situaci. 



12 
 

Konečně, třetím demografickým faktorem významným pro diverzitu v orgánech 

společností je věk. Zatímco v jiných oblastech pracovního trhu starší populace zejména 

po finanční krizi bojuje s nezaměstnaností a těžko si hledá nové zaměstnání, jedné 

oblasti se tento boj vyhnul - členům správních rad (představenstev a dozorčích rad). 

Nejenže průměrný věk členů v orgánech vedení je stále vyšší (v současnosti v Evropě 

kolem 60 let 34 ), společnosti v rozporu s doporučeními zvyšují nebo ignorují též 

maximální věkový limit pro své členy rad. Je pochopitelné, že dosažení určité věkové 

hranice koresponduje s dosažením určitých zkušeností potřebných pro výkon funkce 

v dozorčí radě nebo dokonce v představenstvu. Na druhou stranu s ohledem na 

náročnost, která se přisuzuje těmto funkcím, by se dalo očekávat, že společnosti budou 

brát ohled na věk i jako kritérium pro odchod z orgánu. Přeci jen s rostoucím věkem 

člověk ztrácí vitalitu a energii, kterou v minulosti měl, bez ohledu na to, že v dnešním 

neustále se vyvíjejícím technologickém světě by bylo v zájmu obchodních společností, 

aby své orgány obsazovali takovými členy, kteří jsou schopni se v těchto technologiích 

rychle zorientovat. Přesto není výjimkou vidět člena některého z orgánu vedení, 

kterému je i přes 70 nebo dokonce 80 let.35 

Tím více je podivuhodné, když jako jeden ze zásadních argumentů proti 

navyšování procentuálního zastoupení žen v orgánech vedení je to, že s ohledem na 

jejich tvrzenou nižší kvalifikovanost a jejich nedostatek rovněž v seniorním 

managementu, by se společnosti musely poohlížet i v „nižších“ patrech, a tedy po 

mladších kandidátkách, a celkově by tak snižovaly úroveň kvalifikace v orgánu36. Tedy 

zřejmě velice vysoký věk, který dle mého názoru může hraničit se schopností fyzicky 

vykonávat takto náročnou funkci, není na překážku, ale obsazení ženy, která je o něco 

mladší než její mužský protějšek při nástupu do shodného orgánu (a která je zajisté 

ochotna se vzdělávat, rozšiřovat si kvalifikaci a „pracovat na sobě“), je překážkou 

nepřekonatelnou. 

                                                
34 HayGroup. Non-executive Directors in Europe [online]. London, November 2014 [cit. @#22. 
5. 2016] Dostupné z: 
http://www.haygroup.com/~/media/files/resources/documents/hg%20ned%20report%202014.as
hx 
35 Lublin, Oann S. Boardrooms Remain Old School. In: The Wall Street Journal [online]. 2011, 
[Cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z:   
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703905404576164791847168546 
36 Tento argument bude demonstrován dále v této práci. 



13 
 

Zajímavým hlediskem, ze kterého lze hodnotit prostředí orgánů z hlediska 

diverzity, je, zda ve společnostech funguje kodeterminace členů orgánů vedení 

zaměstnanci či nikoliv.  Přestože většina  evropských zemí má ve svých právních 

řádech kodeterminaci na úrovni správní rady nebo v případě dualistického modelu 

typicky na úrovni rady dozorčí zakotvenu (buď všeobecně pro akciové společnosti od 

určitého počtu zaměstnanců nebo alespoň pro některá odvětví průmyslu) a často se týká 

i relativně malých obchodních společností37, při pročítání materiálů a studií o diverzitě 

v radách společností na toto hledisko nenarazíme. Kodeterminace je samozřejmě 

všeobecně řešeným tématem a také tématem, které neustále vzbuzuje poměrně velké 

emoce, na akademické půdě i ve společnostech samotných, nicméně v souvislosti 

s tématem diverzity jakožto byznys strategií a v souvislosti s žádoucností rozrůzňovat 

členskou základnu v orgánech vedení kodeterminace není jako kritérium uváděna. Dle 

mého názoru by se ale dala podřadit pod kategorii prvou - diverzitu kvalifikací, neboť 

jednak zaměstnanci pravděpodobně zvolí za svého zástupce někoho, kdo je jim svým 

„backgroundem“ blízký a tedy jeho profil bude odlišný od typického profilu člena rady, 

jednak právě jeho napojení na zaměstnance samotné je hlediskem odlišujícím ho od 

ostatních, on totiž bude zastupovat jiné zájmy, a to zájmy zaměstnanců. 

Přestože v posledních letech je v diskuzi kladen důraz na demografické faktory 

diverzity a je přítomna neustálá snaha zjistit, jak tyto faktory ovlivňují nejen prostředí 

společnosti, ale též její činnost z hlediska výkonnosti, dle zjištění společnosti Price 

Waterhouse Coopers je nejvyšší důležitost stále připisována expertíze a zkušenostem, 

konkrétně dle výsledků, které vyšly z průzkumu PwC pro rok 2015 (PwC’s 2015 

Annual Corporate Directors Survey) je jako nejvýznamnější vnímána finanční expertíza 

(91 % respondentů jí označilo za velice důležitou), expertíza v odvětví podnikání 

společnosti (70 %), operativní odborné (provozní) zkušenosti38 (66 %) a expertíza v risk 

managementu (62 %). Oproti tomu pouze 39 % respondentů označilo pohlaví za 

důležitý faktor.39 

                                                
37 Labour Research Department and European Trade Union Institute. Board-level 
Representation. 2015, [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.worker-
participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2 
38 Angl. operational expertise 
39 Price Waterhouse Coopers LLP. Governing for the long-term: Board Composition and 
Diversity. PwC’s 2015 Annual Corporate Directors Survey [online]. 2015, [cit. 25. 5. 2016]. 
Dostupné z: http://www.pwc.com/us/ACDS2015 
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Dalo by se shrnout, že jako prvek diverzity můžeme vnímat každého člena určité 

skupiny, v našem případě každého člena orgánu obchodní společnosti nebo konkrétněji 

dozorčí rady, který přináší nějaký nový prvek, který doposud nebyl přítomen, který ho 

tedy nějak odlišuje od ostatních členů tohoto orgánu a vnáší tak do orgánu možnost 

nového úhlu pohledu. Diverzita by měla orgánu společnosti zabezpečit dostatečný 

rozsah zkušeností, znalostí, dovedností, názorů, ale též kreativity, inovativnosti a 

přemýšlivosti na to, aby takovýto orgán dokázal reagovat na aktuální výzvy, které před 

ním stojí, ale též posouvat společnost dále, rozvíjet ji. 

S ohledem na přílišnou rozsáhlost tématu, jakož i na současný vývoj v této 

oblasti bych se ráda zaměřila konkrétněji a podrobněji zejména na demografické 

faktory, a to na faktor pohlaví a okrajověji též na faktor rasy a etnicity. Jednak jsou to 

zejména tyto faktory, které jsou v rámci odborné literatury nejčastěji diskutovány a jsou 

předměty empirických studií, ze kterých mohu v této práci vycházet. Jednak se jedná 

zejména u pohlaví o téma nanejvýš aktuální, o jehož prosazení do legislativy se snaží 

v současné době Evropská komise, ale které je také předmětem rozprav a legislativ 

v řadě evropských zemí (tento rok byly kvóty pro nedostatečně zastoupené pohlaví 

uzákoněny v Německu). Následující rozpravu o hodnotě diverzity, jakož i jejích 

kladech a záporech lze ovšem vztáhnout obecně též na ostatní faktory. 

2. Diverzita - reálná nebo domnělá hodnota? 

2.1 Hodnota diverzity jako přijatá moudrost 

Okrajově jsem vymezila, co pojem diverzita znamená a jaké druhy diverzity 

akademici rozlišují. Nyní se zaměřím na hodnotu neboli důležitost diverzity 

v obchodních společnostech a v jejich orgánech. Zodpovězení otázky, nakolik je 

diverzita relevantní hodnotou pro obchodní společnost se může na první pohled zdát 

banálním a odpověď zřejmou. Mnoho společností, ale též vlád a jejích jiných zastánců 

proklamují její pozitivní vlivy, aniž by je nejprve podrobně analyzovali a mnoho dalších 

osob ji jako takovouto hodnotu přijímá. Jedná se nicméně o oblast problematickou, jež 

je předmětem řady odborných studií a prací, publikací i politických debat. V souvislosti 

s iniciativami Evropské komise (dále též „Komise“ nebo „EK“) se navíc dostala do 

širšího povědomí nás všech. 



15 
 

Je tedy diverzita důležitá? Hamdani a Buckley svou práci Diversity goals: 

Refraining the debate and enabling a fair evaluation zahajují úryvkem z tiskové zprávy 

britského Institutu personalistiky a rozvoje40  (the Chartered Institute for Personnel and 

Development) týkající se tehdy schvalovaného antidiskriminačního zákona, který bych 

si rovněž ráda vypůjčila: „Náš výzkum odhaluje silné příklady organizací, které 

vytvářejí rozmanité pracoviště, které má pozitivní vliv na jejich efektivnost, 

přizpůsobivost a porozumění jejích zákaznické základně, a v konečném důsledku též na 

jejich čistý příjem.“41 Takové tvrzení je velmi přímočaré a informace v něm obsažené 

by se daly pokládat za zásadní. Autorka vlastně tvrdí, že společnosti, které na své půdě 

podporují rozmanitost, tím podporují také svou efektivitu a navíc má tato rozmanitost 

vliv i na jejich zisk. Je ale takové tvrzení podložené? 

Ve stejné práci Hamdani cituje seniorního poradce Goldman Sachs42, který 

proklamuje, že podpora rozmanitosti je považována za dobrou obchodní praktiku, která 

je v Goldman významně podporována. Autor výroku tvrdí, že mezi rozmanitostí a 

finančním úspěchem je souvislost, užitek, který tato rozmanitost přináší, ale nelze 

zachytit tradičními měřítky zisku a ztráty.43 Opětovně tedy posloucháme chválu na 

rozmanitost a opět nám není nabídnuto žádné odůvodnění. 

Do třetice je v práci citována Anne Mulcahy44, bývalá ředitelka Xeroxu, která 

shrnuje, že „rozmanitost nějakým způsobem „plodí“ kreativitu, možná tak, že lidé 

s rozdílným profilem si navzájem nepovolují jednoduše se uchylovat ke svým 

stereotypům a tak se navzájem osvobodí od konvenčnosti.“45 Dle jejích slov je Xerox 

„zářným důkazem“ toho, že rozmanitost je pro business dobrá. Anne Mulcahy se jistě 
                                                

40 Worman, Dianah, Diversity Adviser, the Chartered Institute for Personnel and Development 
(CIPD). In: Equality North West [online]. 2008, [cit. 20. 2. 2016]. Dostupné z: http://equality-
ne.co.uk/news/articles/5884 
41  Vlastní překlad z původního znění: „Our research reveals powerful examples of 
organisations building a diverse workforce that has a positive impact on their effectiveness, 
adaptability and understanding of their customer base, and ultimately on their bottom line.“ 
42 Hamdani; Buckley 2011 op. cit. 
43 Výrok v původním zněni: „At Goldman, it’s assumed that diversity is a good business 
practice, and we put a lot of resources into it... There is a connection between diversity and 
financial success, but typical profit-and-loss systems don’t capture the benefits that diversity 
creates.“ 
44 Hamdani; Buckley 2011 op. cit. 
45  Vlastní překlad z původního zněni: „Somehow, diversity breeds creativity. Maybe it’s 
because people with different background challenge each other’s underlying assumptions, 
freeing everybody from convention and orthodoxy. We provide a shining proof point that 
diversity in all its wonderful manifestations is good for business.“ 
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nesnaží říci, že diverzita je jediným důvodem všech úspěchů Xeroxu. Její výrok je ale 

v tomto směru poněkud zavádějící, nehledě na to, že opět neposkytuje žádný důkaz. 

Zde bych chtěla upozornit na to, co mají tyto výroky společné. Tím je právě ono 

přesvědčení, že diverzita je důležitou hodnotou, kterou by společnosti měly podporovat. 

Podle autorů těchto výroků diverzita plodí kreativitu a odbourává bariéry, které by jinak 

mohly stát v cestě konstruktivní diskuzi. Kromě toho také vidí souvislost mezi 

diverzitou a finančním úspěchem společností. Dle mého názoru je nebezpečné 

uchylovat se k takovýmto výrokům, aniž bychom měli konkrétní důkazy pro své 

proklamace. Na podpoře diverzity z jakéhokoliv důvodu nevidím nic špatného, ale chci-

li za její podporu bojovat a tuto myšlenku šířit dále, je dle mého mínění zásadní nejprve 

si utřídit, co opravdu vím a co mohu prokázat a oddělit to od mých domněnek a ideálů, 

ve které věřím. Společnosti, které se budou rozhodovat, zda přistoupit k podpoře 

rozmanitého pracovního prostředí, jistě budou chtít slyšet všechna pro a proti opřená 

o konkrétní data. Dokonce si myslím, že i v tom případě, že budeme chtít společnosti 

přesvědčit o důležitosti podpory diverzity z politických důvodů, musíme být připraveni 

na diskuzi založenou na argumentaci přínosy a náklady a až poté zapojit problematiku 

společenské odpovědnosti. 

S ohledem na mé přesvědčení o tom, že chci-li opravdu stát na straně „za 

diverzitu“, musím si nejprve být vědoma toho, co mi skutečně může tento můj postoj 

přinést, jakož i toho, co na jeho podporu musím vynaložit, je podivuhodné, že ve 

skutečnosti řada zastánců této politiky nedisponuje žádnými konkrétními daty, kterými 

by své postoje podložila, ba dokonce, že všeobecné přesvědčení o přínosnosti diverzity 

nevzešlo z rozsáhlé diskuze podložené promyšlenou argumentací, když někteří tyto 

hodnoty jednoduše přijímají za své bez dalších otázek. Toto bych chtěla demonstrovat 

na výzkumu trojice Broome, Conley a Krawiec, který následně zpracovali v práci z roku 

2011 nazvané Dangerous Categories: Narratives of Corporate Board Diversity46. Ve 

zkratce se jednalo o sérii interview s členy rad společností47 o jejich názorech a 

zkušenostech s rasovou, etnickou a genderovou diverzitou v radách společností. 

Respondenti byli všichni nejprve tázáni ohledně jejich pohledu na význam rozmanitosti 

                                                
46 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit. 
47  Jedná se o výzkum provedený v USA, kde jsou společnosti spravovány na základě 
tzv. monistického systému, členy rad jsou tedy myšleni jak výkonní tak nevýkonní členové 
orgánů obchodních společností. 
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v radách společností, tedy, zda je dle jejich názoru rozmanitost či rozdílnost mezi členy 

rady důležitá. Pokud se přiklonili k důležitosti rozmanitosti, následoval dotaz na 

důvody. Nakonec chtěli tazatelé slyšet příklady konkrétních situací, při kterých se 

rozdílnost v jednom ze zmíněných faktorů (rasa, etnikum, pohlaví) projevila konkrétně 

a na kterých mohou demonstrovat konkrétní důvody, které na podporu svého názoru 

uvádějí. Jak je zřejmé, „rozdílností“ zde rozumíme to, že v orgánu byla přítomna buď 

žena nebo osoba jiné rasy něž je rasa europoidní, bílá. Za standard se tak naopak 

pokládá, že členy orgánů jsou muži, příslušníci bílé rasy.  

Jak shrnuje Langevoort v komentáři k provedenému výzkumu: „Jejich hlavním 

zjištěním je téměř universální přesvědčení o hodnotě (významu) rozmanitosti na 

abstraktní úrovni, ale bezcílnost, neurčitost a rozporuplnost následující dotazy na 

uvedení konkrétních příkladů, které spojují nějaký mimořádně hodnotný příspěvek 

s pohlavím nebo etnicitou konkrétního člena rady.“48 

Nejprve konkrétněji nastíním, co autoři výzkumu zjistili. V případě abstraktního 

dotazu na význam rozmanitosti byli všichni respondenti až na jednu výjimku „obhájci“ 

diverzity a domnívali se, že je pro společnost důležitá. Někteří dokonce tvrdili, že 

rozmanitost hraje důležitou roli při selektování členů rad. Mnoho respondentů z řad žen 

a Afroameričanů poznamenalo, že přání obchodní společnosti, aby se rada společnosti 

stala více rozmanitou, bylo zmíněno jako mající vliv na jejich výběr. Někteří další se 

vyjádřili v tom smyslu, že se domnívají, že takové důvody byly při jejich výběru 

zvažovány.49 

Pokud jde o konkrétní důvody, jako velmi časté bylo zmiňováno, že 

demografická diverzita přináší rovněž diverzitu perspektiv, která sama o sobě vede 

k produktivnějším diskuzím v zasedací místnosti. Podle respondentů sama 

demografická rozdílnost člena rady od ostatních přináší jiné zkušenosti, jiný náhled na 

věc, takový člen přináší něco jiného „ke stolu“, co tam do té doby nebylo.50 Tedy 

rozmanitost v demografických znacích zde byla převáděna na rozdílnost profilů a tedy i 

zkušeností a názorů, rozdílnost náhledů na věc, něco, co rozvíjí diskuzi a její dynamiku. 

                                                
48 Langevoort, Donald C. Puzzles About Corporate Boards and Board Diversity, In: North 
Carolina Law Review [online]. 2011, vydání 89, s. 841–854 [cit. 20. 2. 2016]. Dostupné z: 
https://ddi.law.unc.edu/documents/boarddiversity/diversitycommentary-langevoort.pdf 
49 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 778 
50 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 778 
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S trochou nadsázky by se jejich hodnocení dalo shrnout tak, že zatímco v orgánech 

dominovaných staršími bílými muži spolu všichni souhlasí a neodporují si, a tak je 

hodnota probíhající diskuze velmi nízká, se zvyšující se přítomností členů orgánů 

odlišných od starších bílých mužů přibývá také konstruktivnost diskuze. 

Podpůrným argumentem bylo to, že již tím, že bude do rady přijat „cizí prvek“ 

(myšleno nový či rozdílný od původního standardu), bude tím do jisté míry rozbit „old 

boys‘ club“.51 Tento pojem se používá zejména v britském a americkém prostředím, ve 

kterém v radách společností sedí právě muži bílé barvy pleti, kteří se znají již dlouhou 

dobu od svých studijních let. Takoví členové rad pocházejí ze stejného či podobného 

prostředí, vystudovali stejné školy a mají obdobné pracovní zkušenosti, ale i 

společenské kruhy, ve kterých se pohybují. Psychologové, ale i akademici v oblasti 

managementu, vidí problém takových uskupení v něčem, co nazývají syndromem 

skupinového myšlení, angl. „Groupthink“. Tento pojem vysvětluje např. Wikipedie 

takto: „Syndrom skupinového myšlení je způsob myšlení jednotlivců, úmyslně 

odpovídající zachování shody ve skupině. Skupinové myšlení v zájmu shody skupiny 

potlačuje nezávislost rozhodování jedince a jeho samostatnost, dochází k tlaku na 

uniformitu a k sebecenzuře. Soudržnost a solidarita ve skupině se stává důležitější než 

reálné zvažování faktů. Groupthink může způsobit, že skupina (typicky výbor nebo velká 

organizace) učiní špatná nebo nerozumná rozhodnutí, o kterých by každý člen mohl 

individuálně usoudit, že nejsou moudrá.“52 Pokud do takové skupiny „vnikne“ někdo 

zvenčí, snižuje se tím riziko uniformního rozhodování a rozvíří se diskuze. V tomto 

smyslu alespoň několik respondentů vypovídalo.53 

V obecné rovině tedy panovala shoda nad tím, že diverzita je přínosnou 

hodnotou a její podpora je smysluplná. Byli-li ovšem následně respondenti dotázáni na 

konkrétní situaci, kdy demografická rozdílnost přinesla nový pohled na věc do zasedací 

místnosti, mnoho z nich uznalo, že ilustrovat toto na reálné situaci je velmi složité. 

Autoři výzkumu shrnují, že mnoho z respondentů se v tu chvíli uchýlilo k příkladům, 

                                                
51 Studenti prestižních soukromých chlapeckých škol jsou tradičně nazýváni „boys“, „old boys“ 
jsou pak absolventi těchto škol. 
52 Syndrom skupinového myšlení. In Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg 
(Florida): Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy editována 18. 2. 2016, [cit. 20. 2. 
2016]. Česká verze. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_skupinov%C3%A9ho_my%C5%A1len%C3%AD 
53 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 778 
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které jen velmi vzdáleně (či vůbec) souvisely s rasou nebo pohlavím, tedy odvrátili se 

od demografických faktorů a namísto nich uváděli příklady, ve kterých ilustrovali 

konkrétní schopnosti a znalosti „člena minoritní skupiny“, případně zmínili příklad, 

který byl velmi banální.54  

V případě srovnání žen s muži se někteří respondenti omezili na tvrzení, že 

rozdílně přistupují k problémům, zejména, že jsou citlivější, empatičtější, trpělivější, 

schopnější práce v týmu apod. Několikrát bylo zmíněno „muži jsou z Marsu a ženy 

z Venuše“. V případě členů rad z rasové minority pak šlo většinou o argumenty, že tito 

členové jsou částečně v radách proto, aby reprezentovali úhel pohledu osob z „této 

skupiny“, neboť nikdo jiný tento pohled zastupovat nemůže. Jako by se všichni, jak 

„tradiční“ členové rad, tak tito „minoritní“ příslušníci, báli jít více do detailu a spojit 

konkrétní situaci právě s konkrétním demografickým faktorem.  

Členka jedné rady, právnička bílé pleti, řekla55: „Myslím, že ženy někdy 

přinášejí nový způsob řešení problémů, jiný přístup. Myslím, že to co já přináším, a je 

to hrozné to takto říct, jsou určité mateřské schopnosti, víte, ženy se snaží spojit lidi tak, 

aby dokázali souhlasit a našli společné řešení, aby prošli všechny argumenty a nějak je 

spojili dohromady. Ale ve skutečnosti to možná jsou spíše moje schopnosti jako 

právničky než matky.“56 Nejprve tedy tvrdila, že ženy přistupují k řešení problémů 

jinak, snaží se problém řešit společnou dohodou, tím, že všechny navádí k nalezení 

společného řešení. Současně tuto vlastnost spojila s mateřskými vlastnostmi. Nakonec, 

jako by se ale bála, že je tento argument nevhodný, řekla, že to možná jsou spíše 

vlastnosti právničky. 

Langevoort ve svém komentáři k tomuto jevu, který se opakoval v průběhu 

rozhovorů s velkou většinou respondentů, uvádí, že to má zřejmě původ v jisté politické 

ožehavosti tohoto tématu. Na jednu stranu není politicky přijatelné otevřeně tvrdit, že 

diverzita nemá žádné přínosy a její hodnota je tak nulová, na druhou stranu se očekává, 

                                                
54 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 761 
55 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 782 
56 Vlastní překlad z původního znění: „I think sometimes women bring a different way of 
solving problems, a different approach. I think sometimes what I bring, I mean it’s really 
terrible to say, but it’s sort of their motherly skills in a way, you know, they’re sort of trying to 
get people to figure out how to agree and how to find a common solution, and how to cut 
through all the arguments and synthesize. I mean they may really be lawyer skills rather than 
motherly.” 
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že členové rad společností jsou přijímáni na základě jejich zásluh, nikoliv na základě 

příslušnosti k určité demografické skupině. Roli hraje i jistá ješitnost na jedné straně, 

jakož i obava z toho, aby se někdo necítil uražen na straně druhé. Odpovídá-li na takto 

ožehavé otázky muž bílé barvy pleti, brání se přiznat, že by existovala situace, kterou by 

žena nebo jeho afro-americký protějšek byli schopni zvládnout lépe než on. A naopak 

v případě ženy či Afroameričana, nechtějí tito jednak tvrdit, že právě bílí muži jsou 

v něčem horší, jednak ale chtějí být jejich rovnocennými partnery a nechtějí být 

označeni nálepkou „přijat za účelem zvyšování diverzity.“57  

Přítomna je zřejmě též obava ze stereotypování, které rovněž není zcela 

korektní. Nikdo nechce přiznat, že to, že někdo je v něčem dobrý (lepší) souvisí 

s pohlavím nebo barvou pleti, neboť tím by podporovali stereotypy. A tak raději tvrdí, 

že ta žena nebo ten Afroameričan, kteří s nimi sedí v radě, jsou v něčem jiní, protože 

mají jiné zkušenosti, jiné zázemí, jiné kontakty atd., ne proto, že je to žena nebo 

Afroameričan. A to i přesto, že na počátku rozhovoru tvrdili přesný opak - že tato žena 

či Afroameričan přinášejí kreativitu a inovativnost už z důvodu své demografické 

odlišnosti. 

Jednou z mála oblastí, ve které byli respondenti ochotni jít více do detailu a 

dokonce spojovat určité demografické faktory s konkrétním způsobem jednání, byla 

oblast vztahů se zaměstnanci. Jednak se několikrát objevilo tvrzení, že, je-li rada 

společnosti rozmanitější, je tím vysílán též signál zaměstnancům, že společnosti na 

diverzitě záleží a že i příslušníci minoritní skupiny mají možnosti se v rámci společnosti 

kariérně vyvíjet. Někteří naznačili, že benefity takové rozmanitosti mohou být i 

konkrétnější, a to, že ženy a příslušníci minoritních rasových skupin jsou lépe schopni 

vcítit se do situace zaměstnanců společnosti a zaměstnanci se jim naopak dokáží snáze 

otevřít a lépe s nimi komunikovat. Kromě toho také více dbají na podporu rozmanitosti 

ve vyšším managementu v rámci procesů selektování.58 

Přesto, že většina respondentů se vyjádřila v abstraktní rovině ve prospěch 

diverzity, naskytla se jedna „upřímná“ výjimka. Jeden jediný muž, starší člen rady bílé 

pleti, se vyjádřil následovně: „Když se mluví o ženách a menšinách, existuje vždy 

politicky korektní odpověď na každou otázku, a pak existuje opravdu upřímná 

                                                
57 Langevoort 2011 op. cit., s. 6 
58 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 792 
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odpověď.“ 59  Někteří další respondenti ovšem projevili skeptičnost k tomu, proč 

společnosti ve skutečnosti podporují diverzitu. Někteří se vyjádřili v tom smyslu, že se 

jedná o luxus, který si mohou dovolit jen velké společnosti s určitým zázemím, které 

navíc rozmanitost podporují ne proto, že by byly přesvědčeny o její bezmezné 

blahodárnosti, ale zkrátka proto, že jsou pod společenským drobnohledem a snaží se tak 

udržet si „legitimitu“. Někteří dokonce se smíchem naznačili, že žádná rada přece 

nechce ve svých výročních zprávách fotografie, na kterých jsou samí zšedivělí bílí 

muži.60 

Langevoort nabízí další úhel pohledu na to, proč respondenti nebyli schopni 

poskytnout konkrétnější příklady, které by měly určitou relevanci. Vysvětluje, že rada 

obchodní společnosti jako jednu z hlavních funkcí plní funkci dozorčí (anglicky je tato 

funkce označena jako „the monitoring board“) a z toho důvodu bude zpravidla po 

většinu času relativně pasivním orgánem, jehož schůze bude povětšinou více či méně 

ceremoniální, a to až do doby, než přijde nějaký vnější impuls (vývoj ceny akcií nebo 

např. tlak ze strany zákonodárce, novinářů apod.), který ji donutí k akci. I v takové 

situaci bude ale velká část práce odvedena po telefonu nebo na schůzkách u snídaně 

nebo u večeře mezi „klíčovými hráči“ rady. V samotné zasedací místnosti se pak 

vyjednané řešení „ohlásí“, nebude tam však vymyšleno. 61  Proto dle Langevoorta 

v rámci běžného zasedání dozorčí rady nedochází k situacím, na kterých by respondenti 

byli schopni ilustrovat vlivy rozmanitosti na reálné fungování rady, naopak v krizovém 

okamžiku se buď nikdo neohlíží na to, zda mluví se ženou nebo mužem, nebo někteří 

členové k těmto jednáním mimo zasedací místnost nejsou přizváni a nemohou ho tedy 

prakticky ovlivnit.  

Ve smyslu první varianty odpověděla i jedna respondentka, hispánského 

původu62: „Pokud si dokážete sami sebe na moment představit, jak se topíte v rychle 

plynoucí řece a snažíte se dostat do záchranného člunu, bylo by vám jedno, jakou barvu 

ten člun má a kdo v něm je. Vše, co potřebujete, je nějaký záchranný člun.“63 V souladu 

                                                
59 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 801 
60 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 803 
61 Langevoort 2011 op. cit., s. 8 
62 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 807 
63 Vlastní překlad z původního znění: „If you could for a moment imagine yourself in a fast 
flowing river drowning looking for a life boat, you wouldn’t care what color it was and you 
wouldn’t care who was in the life boat. All you need is a life boat.“  
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s druhou možností vypověděl jeden afroamerický člen rady, že ví, že někteří jeho 

kolegové se scházejí nad sklenkou nebo u večeře, ale on není nikdy pozván. Dle autorů 

se ale takovéto výpovědi neopakovaly.64 

S ohledem na vše výše uvedené je zřejmé, že hodnota diverzity je obecně 

přijímanou a v řadě společností zavedenou praktikou. Na druhou stranu je pro samotné 

členy orgánů těchto společností obtížné poskytnout konkrétní argumenty na její 

podporu, ať už z toho důvodu, že spojení mezi diverzitou a konkrétními účinky není 

prokázáno, nebo proto, že se jedná o politicky citlivou oblast, ve které se bojíme jít do 

detailu. Některé společnosti ale zřejmě opravdu hmatatelné důkazy ani nehledají. Jak 

píší Svyantek a Bott, pro mnoho odborníků z akademického i business světa je 

důležitost diverzity „přijatou moudrostí“, domněnkou, která se nezpochybňuje. 65 

Hamdani naznačuje, že některé společnosti přehlížejí možné negativní dopady diverzity 

a přijímají její hodnotu jako danou. Jako by se rozhodly zdůrazňovat pouze její 

pozitiva.66 V tomto přístupu ale vidím nebezpečí toho, že si předem neuvědomíme 

všechny dopady, které podpora diverzity má a nebudeme počítat s náklady, které 

s sebou nese. Obzvláště nebezpečné je to dle mého názoru, pokud si tento přístup 

přisvojí vlády, které se snaží prosadit zákonodárství v oblasti diverzity, aniž by si byly 

vědomy všech následků. 

2.2 Skutečné zhodnocení diverzity 

Hamdani a Buckley ve své práci Reframing the debate and enabling a fair 

evaluation sami sobě kladou otázku, proč tedy zpochybňovat diverzitu nebo proč se 

alespoň snažit najít všechna pozitiva i negativa a jejich praktické odůvodnění za situace, 

kdy v ní tolik lidí vidí nezpochybnitelnou hodnotu. Takové empirické vysvětlení je 

ovšem nutné jak z ekonomické, tak sociální perspektivy. Z ekonomického hlediska se 

společnosti snaží rozdělit zdroje tak, aby prosperovaly. Proto, snažíme-li se označit 

diverzitu na pracovišti za hodnotu prospěšnou pro business, je žádoucí, aby byly 

investice do diverzity podloženy konkrétními důkazy o tom, že diverzita má opravdu 

                                                
64 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 808 
65  Svyantek, D. J.; Bott, J. Received wisdom and the relation between diversity and 
organizational performance. In: Organizational Analysis. 2004, svazek 12, vydání 3., s. 295- 
317. 
66 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 34. 
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reálnou ekonomickou hodnotu.67 Ovšem též z hlediska sociálního je taková průkaznost 

podstatná, neboť chceme-li podněcovat a podporovat rozvoj diverzity, jen těžko něčeho 

docílíme, nebudeme-li znát skutečné výhody, jakož i náklady na tuto podporu.68 Pokud 

někdo chce prosazovat hodnotu diverzity, je nezbytné, aby sám znal všechna pro a proti 

a byl tak schopen reagovat na možné dotazy a protiargumenty, které se při debatách 

objeví. 

Nyní jsem se dostala k otázce, zda jsou společnosti schopny změřit přínosy a 

náklady případného prosazování politiky rozmanitého pracovního prostředí a případně 

jakým způsobem. Hamdani zdůrazňuje, že zatímco studií, které se zabývají vlivem 

diverzity na úrovni skupin je velká řada, těch, které konkrétně hodnotí vliv diverzity na 

úrovni obchodních společností, je poskrovnu. Dle něj tyto studie užívají dvě rozdílné 

metodiky „měření“, „market-valuation approach“ a „diversity-ratio approach“.69 Do 

češtiny bychom je mohli přeložit jako přístup hodnocení tržním oceněním a přístup 

hodnocení poměrem rozmanitosti.  

V případě prvém jde o snahu zhodnotit diverzitu na základě toho, jak reagují 

akcionáři na konkrétní rozhodnutí společnosti. Jedná se o přístup, který je více používán 

v případech demografické diverzity. Hamdani hodnotí předcházející výzkumy, které se 

snažily zjistit, jak reagují trhy na zprávy související s diskriminací na jedné straně 

a s podporou afirmativních opatření na straně druhé. Hirsch ve své studii analyzoval, 

jakým způsobem trhy reagují na zveřejnění podezření na porušení nebo zjištění 

porušení antidiskriminačního zákonodárství (Equal Employment Opportunity Laws) 

společnostmi, která byla v letech 1964 - 1986 publikována v The Wall Street Journal.70 

Podobně se studie vypracovaná kolektivem Wright, Ferris, Hiller a Kroll zaměřila na 

hodnocení reakcí trhu na vyhlášení ocenění za podporu programů afirmativních 

opatření, které vyhlašuje americké Ministerstvo práce (Department of Labor). Zatímco 

dle zjištění Hirsche v den, kdy bylo podezření či dokonce zjištění porušení zveřejněno, 

hodnota vlastního kapitálu společnosti, o kterou se jednalo, významně klesla71, dle 

                                                
67 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 34- 35 
68 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 34- 35 
69 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 34- 35 
70 Hirsch, P. Organizational effectiveness and the institutional environment. In: Administrative 
Science Quarterly [online]. 1975, vydání 20/ 3, s. 327- 344 [cit. 22. 2. 2016]. 
71 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 35 
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Wrighta a kol.  se cena akcií společností, které získaly ocenění ministerstva práce, 

následující den podstatně zvýšila.72 

Zajímavým je argument, se kterým přichází Wright a kol., a to že společnosti, 

které plně využívají lidské zdroje, mají soutěžní výhodu oproti těm, které tak nečiní, a 

že podpora kvalitních pozitivních opatření poskytuje společnostem přístup k širšímu a 

lepšímu okruhu kvalitních lidských zdrojů. V dnešní situaci, kdy zpravodajské relace 

stále častěji upozorňují na nedostatek kvalifikované pracovní síly napříč všemi obory, 

by se mohlo jednat o podstatný argument pro všechny zastánce diverzity. Navíc je více 

než pravděpodobné, že společnosti, které budou hledat své lidské zdroje bez předsudků 

ohledně demografické charakteristiky uchazečů, budou dále přitahovat kvalitní 

zaměstnance s představou, že v této společnosti budou hodnoceni a ceněni na základě 

svých schopností a bude k nim přistupováno nediskriminačně.73 To vše dle Wrighta a 

kol. povede k lepším budoucím vyhlídkám celé společnosti, která bude v důsledku toho 

lépe vnímána investory a svými akcionáři. Autoři se tedy domnívají, že právě 

společnosti, které se takto chovají, budou vnímány akcionáři v lepším světle v důsledku 

toho, že si akcionáři uvědomují všechny tyto hodnotící faktory a vyhlídky do budoucna. 

Naopak společnosti, které jednají diskriminačně, nebudou mít přístup k takto 

talentovaným lidským zdrojům a i lidé, kteří by byli do těchto společností jinak přijati, 

budou méně přitahováni možným pracovním uplatněním v nich. V důsledku toho klesne 

i hodnota těchto „diskriminačně“  jednajících společností v očích investorů.74 

Při hodnocení obdobných studií je ovšem třeba býti opatrní, neboť je snadné tyto 

na první pohled zjevné závěry desinterpretovat. Hamdani zdůrazňuje, že trhy mohou 

reagovat na (pozitivní nebo negativní) povahu zpráv spíše než na samotné hodnocení 

diverzity jakožto soutěžní výhody. I pokud připustíme, že trhy reagují přímo na 

rozmanitost v dané společnosti, nelze určit, zda se tak děje v důsledku ekonomických 

faktorů (např. náklady na soudní proces v případě diskriminačního jednání společnosti), 

sociálních faktorů (pozitivní odezva na společensky odpovědné jednání společnosti) či 

                                                
72 Wright, Peter; Ferris, Stephen P.; Hiller, Janine S.; Kroll, Mark. Competitiveness through 
management of diversity: Effects on stock price valuation [online]. In: Academy of 
Management Journal. 1995, vydání 38, 1, s. 272- 287. [Cit. 20. 2. 2016], s. 274. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/256736?seq=1#page_scan_tab_contents  
73 Wright; Ferris; Hiller; Kroll 1995 op. cit., s. 274. 
74 Wright; Ferris; Hiller; Kroll 1995 op. cit., s. 274. 
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z jiných důvodů.75 Problematickým může být i nedostatek kauzality některých těchto 

studií, které se často zaměřují na zjištění situace ve velmi krátkém časovém období, 

tedy na to, zda společnosti, které nyní mají více žen, jsou úspěšnější než ty, které je 

v daném okamžiku nemají, namísto analyzování vývoje a důsledků změn ve složení 

pracovní síly na tržní hodnotu. Proto musím souhlasit s Hamdani, že jim chybí 

komplexnost a výsledky nejsou vypovídající.76 

Naproti tomu metoda hodnocení „poměrem rozmanitosti“ za indikátor diverzity 

používá zastoupení „rozmanitých“ zaměstnanců, přičemž předpokládá, že každá, slovy 

Hamdani, „proměnná diverzity“ (zřejmě každý nový prvek, tedy zaměstnanec, který 

přispívá diverzitě) bude spojována s jedinečným výsledkem. Tato metoda ale opomíjí, 

že diverzita není oddělitelná od jiných proměnných ve společnostech, ale naopak je 

velmi ovlivňuje a stejně tak tyto jiné proměnné ovlivňují ji. Z tohoto důvodu je možné, 

že řada studií nesprávně interpretuje výsledky výzkumů zaměřených na vazby mezi 

rozmanitostí a výkonem.77 

Z uvedeného vyplývá především to, že diverzita není matematickou hodnotou, 

kterou bychom mohli naměřit přístrojem nebo spočítat pomocí matematického vzorce. 

Rozhodně to není hodnota izolovatelná od jiných vlivů působících v obchodních 

společnostech. Všichni ti, kteří tvrdí, že je hodnotou pro společnosti prospěšnou, 

nebudou schopni toto své tvrzení podepřít konkrétními čísly, neboť opomíjejí ostatní 

faktory, které mohou mít na „naměřené“ hodnoty vliv, opomíjejí komplexnost vztahů a 

vlivů v obchodních společnostech. To ovšem dle mého názoru neznamená, že s sebou 

diverzita přínosy nenese, jen osoby, které budou požadovat konkrétní průkazná, 

„hmatatelná“ data, nebudou argumenty, které jsme schopni poskytnout, uspokojeny. 

3. Zhodnocení kladů a záporů 

3.1 Klady 

I přes závěr ohledně nemožnosti přesně změřit vlivy, výhody a nevýhody 

implementování vyšší různorodosti do korporátního prostředí je vhodné si shrnout, jaké 
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argumenty jsou v korporátním prostředí poskytovány na její podporu nebo naopak proti 

ní a objektivně tyto argumenty vyhodnotit.  

Obě kategorie, přínosy i náklady na diverzitu v orgánech obchodních 

společností, shrnuje ve své práci Board Diversity Ferreira. Pomocí kategorií, které zde 

vymezuje jako možné kladné a záporné dopady na situaci v obchodní společnosti, která 

se rozhodne pro zavedení politiky rozmanitosti, bych ráda prezentovala můj náhled na 

tuto diskutovanou problematiku a nastínila mé hledisko ohledně jednotlivých kladů 

a záporů. Rovněž se pokusím závěry, které činí Ferreira obecně pro orgány vedení, 

vztáhnout konkrétně na dozorčí rady.  

Dle Ferreiry jsou potenciální přínosy diverzity v radách obchodních 

společnostech následující: 1. Kreativita a rozdílné perspektivy, 2. Přístup ke zdrojům a 

kontaktům, 3. Kariérní stimulování v rámci společnosti, 4. Public relations, vazba na 

investory, legitimita.78  

Na prvním místě stojí tedy argument kreativity, který se nejčastěji vyskytoval 

rovněž v již zmíněném výzkumu mezi členy rad obchodních společností. Ferreira taktéž 

naznačuje, že lidé, kteří pochází z rozdílných prostředí a mají rozdílné zkušenosti, 

budou zřejmě též mít rozdílné názory na určitou problematiku, nebo budou k jejímu 

řešení přistupovat z jiné strany. Tvrdí, že různorodější skupiny budou schopny 

navrhnout vícero různých řešení a s menší pravděpodobností se v nich projeví syndrom 

skupinového myšlení.79  

Logika tohoto argumentu je jednoduchá - vstupují-li do homogenní skupiny 

heterogenní prvky, rozrůzňují ji a potenciálně přinášejí něco nového. Toto považuji za 

fakt, neboť taková situace je zřejmá z běžné interakce mezi lidmi. Byť se uchýlím 

k mírnému generalizování, domnívám se, že nemůžeme popírat, že rozdíly v chování 

mezi ženami a muži, stejně jako rozdíly mezi lidmi s rozdílným původem (např. 

etnickým), existují. Člověk si navíc způsob, jakým jedná, jakož i to, co si myslí, nese 

s sebou všude, je sice schopen své jednání ovládat či kontrolovat, ale jeho 

charakteristické vlastnosti do určité míry jeho chování předurčují. Proto s tímto 
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tvrzením souhlasím a domnívám se, že diverzita je potenciálním nositelem kreativity. 

Nemohu ale souhlasit s tím, že diverzita znamená kreativitu, neboť vnesu-li do této 

homogenní skupiny heterogenní prvek, ale nenechám-li jej vyniknout, nebude dle mého 

názoru efekt žádný. Představím-li si skupinu několika starších mužů, kteří se znají a 

kteří jako skupina mají prodiskutovat vyvstalý problém, a následně do této skupiny 

mám začlenit novou členku - mladou ženu bez konexe ke kterémukoliv z nich, 

domnívám se, že pro ni bude velice těžké nejen se prosadit, ale např. se vůbec dostat ke 

slovu, ledaže některý nebo více z nich aktivně vystoupí způsobem umožňujícím jí 

zapojení a integraci do skupiny. Pokud ji tedy tato skupina sama nepřijme jako svou 

součást, bude se sama velmi těžko a velmi dlouho integrovat. Samozřejmě je možné, že 

to bude i naopak, bude-li se jednat o velice extrovertní a průbojnou ženu, pravidlem to 

ale dle mého názoru nebude. 

Troufnu si ovšem tvrdit, že pokud bude podíl členů, kteří se od zbytku skupiny 

liší stejně jako tato žena, vyšší, bude jejich zapojení snadnější. K takovému závěru 

dospěli i autoři Konrad, Kramer a Erkut v práci The Impact of Three or More Women 

on Corporate Boards.80 Autoři shrnují, že počet žen, které sedí v radě společnosti, má 

vliv na způsob jejich jednání, ale i na to, jak je skupina přijme. Argumentují, že více žen 

v radě je schopno rozbít stereotypy, kterým by jinak jediná žena čelila a vyšší počet žen 

také nabourává zaběhlou mužskou dynamiku komunikace.81 Výzkum zaměřený na 

ovlivňování a jednání skupin, na který autoři odkazují, došel k závěru, že číslo tři je 

„magickým číslem“, které dokáže vyvolat určité pochody ve skupinách. Pro nás 

důležitým je zjištění, že existuje-li v homogenní skupině nesouhlasící člen, 

pravděpodobnost, že svůj nesouhlas vyjádří, roste, pokud má v této skupině „spojence“. 

Zvyšuje se tedy již s jedním spojencem, jsou-li ale tři a více (přičemž tři jsou tím 

zlomovým bodem82), je tato pravděpodobnost vysoká.83 Číslo tři je tedy považováno za 

jakési „magické číslo“, které je schopno změnit dynamiku a vztahy v rámci skupiny. 

                                                
80 Konrad, Alison M.; Kramer, Vicki; Erkut, Sumru. Critical Mass: The Impact of Three or 
More Women on Corporate Boards. In: Organizational Dynamics [online]. 2008, vydání 37, č. 
2, s. 145- 164, [cit. 25. 2. 2016]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/256923992_Critical_Mass_The_Impact_of_Three_or
_More_Women_on_Corporate_Boards 
81 Konrad; Kramer; Erkut 2008 op. cit., s. 146. 
82 Konrad; Kramer; Erkut 2008 op. cit., s. 149 
83 Konrad; Kramer; Erkut 2008 op. cit., s. 149 
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Domnívám se, že tato studie lze vztáhnout na jednání členů dozorčí rady. Dle 

mého názoru, pokud bude tato skupina dominována muži a mezi nimi bude pouze jedna 

žena, která by eventuálně mohla mít na některé problémy jiný náhled, bude pro ni 

pravděpodobně těžké se prosadit, ale zároveň bude i méně pravděpodobné, že se svými 

odlišnými názory vůbec vystoupí. Pokud k ní přidáme další dvě ženy, mohlo by mezi 

nimi vzniknout jakési „spojenectví“ a tak by mohla stoupnout i ochota vystoupit z řady. 

Samozřejmě nechci a nemohu tvrdit, že každé tři ženy v dozorčí radě společnosti by 

vždy sdílely stejný názor, ale domnívám se, že by mezi nimi mohl vzniknout určitý 

pocit sounáležitosti, který by jim dodal jistoty. V tomto smyslu vypovídaly i dotázané 

členky rad společností v rámci výzkumu autorů Kondrad, Kramer a Erkut. Jedna z nich 

např. řekla: „Tři, to je jako tři nohy u stoličky. Silné. Je zřejmé, že tam nejste kvůli 

pohlaví ale talentu. A tak se také cítíte.“84 Dle mého názoru je argument kreativity 

relevantním a diverzita takovou hodnotu opravdu může přinášet, do značné míry ale 

záleží též na prostředí, které je pro tuto potenciální kreativitu vytvořeno. 

Jako druhý argument Ferreira ve své práci uvádí určité konexe na jiná prostředí. 

Zatímco osoby se zkušenostmi z finančního prostředí budou schopny zajistit přístup 

k některým investorům, osoby s napojením na politické prostředí, mohou napomoci 

vyjednávání se zákonodárci a regulátory.85 Tento argument ovšem nesouvisí přímo 

s určitým demografickým faktorem, ale konkrétně s růzností prostředí, ze kterého by 

člen dozorčí rady pocházel, a tak jej nelze brát jako argument obecný, který lze 

vztáhnout na všechny druhy diverzity. Společnosti by mohly na toto volání slyšet, 

protože je z toho zřetelný přímý potenciální prospěch, a to za předpokladu, že takový 

kandidát konexe opravdu má. Vliv je zde ale opravdu individuální a závisí na 

konkrétním kandidátovi a jeho konkrétních kontaktech a vztazích s nimi. Rovněž to 

s sebou nese určitá rizika, kterým se věnuji v sekci zápory diverzity. 

Třetí kategorie je svázána se zaměstnanci společnosti a s jejich rozvojem. 

Ferreira tvrdí, že tím, že společnosti obsadí své rady různoroději (zde naopak myšleno 

z demografického hlediska), vysílají signál též zaměstnancům, že právě v této 

společnosti jsou podporovány i minoritní skupiny a je zde prostor pro kariérní postup 

                                                
84 Vlastní překlad z původního znění: „Three is like three legs on a stool. Strong. It is clear that 
you are not there because of gender but because of talents. You feel that way.“ 
85 Konrad; Kramer; Erkut 2008 op. cit., s. 146 
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těchto pracovníků, nebo alespoň signál toho, že příslušnost k minoritě není v této 

společnosti na překážku.86  Tento argument rovněž zazníval při rozhovorech se členy 

rad v rámci výše zmíněného výzkumu. Ferreira navíc zmiňuje možnost, že právě tito 

minoritní členové rad by mohli navázat vztahy v rámci mentoringu s minoritními 

manažery ve společnosti.  

Relevantní s ohledem právě na dozorčí rady by mohla být motivace společností 

„vychovat si“ své vlastní budoucí členky těchto orgánů, tedy poskytnout jakýsi 

mentoring a trénink právě ženám na nižších manažerských pozicích, provést je 

korporátním žebříčkem do vyšších pater a ve chvíli potřeby je obsadit do dozorčí rady. 

S ohledem na to, že by společnosti zřejmě nespoléhaly pouze na zcela konkrétních 

několik kandidátek, vybíraly by si takto pravidelně talentované ženy, aby poté měly na 

výběr. Dosáhlo by se tak rovněž toho, že vyšší manažerské pozice by se postupně 

zaplňovaly ženskými zástupkyněmi. V tomto by mohl tkvít účinný protiargument vůči 

odpůrcům namítajícím, že se mělo začít na nižších úrovních, aby pak společnosti 

disponovaly dostatečnými zdroji pro obsazování svých orgánů vedení. Kdyby byl ale 

zvolen takový postup, domnívám se, že odpor společností by byl ještě větší, neboť by 

tento zásah měl daleko větší rozsah.  

V této souvislosti je zmiňován také tzv. efekt rozlití, neboli zasazení se těchto 

nových členek orgánů vedení o přijímání více žen také do manažerských pozic. Pokud 

bude v orgánech vedení obsazen dostatečný počet např. žen, domnívám se, že tyto se 

budou s velkou pravděpodobností chtít zasadit o to, aby se počet žen navýšil též na 

nižších úrovních. Problémem v konkrétním případě dozorčí rady ovšem je, že nemá 

přímý vliv na výběr zaměstnanců společností, jedná se o orgán kontroly, který 

nezasahuje do výběru zaměstnanců ani manažerů. Určitou roli by toto mohlo sehrát 

v zemích, kde má dozorčí rada přímý vliv na obsazování představenstev, případně ve 

společnostech, které si takový model vyberou ve svých stanovách87. Pak by teoreticky 

vyšší zastoupení žen v dozorčí radě mohlo podpořit i jejich vyšší zastoupení 

v představenstvu a tento vliv by se mohl „rozlít“ i dále. Rovněž tento argument vnímám 

jako smysluplnější tam, kde mluvíme o rozvoji diverzity v orgánech vedení obecně, 

nejen o dozorčích radách.  

                                                
86 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
87 Např. v Německu dozorčí rada podle § 84 odst. 1 akciového zákona jmenuje představenstvo. 
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Dále v této práci, v kapitole shrnující zkušenosti Norska, objasním, že situace 

v Norsku po uzákonění kvót pro rady obchodních společností tuto domněnku prozatím 

nepotvrdila. V Norsku se kvóta vztahuje na výkonné i nevýkonné členy rady (Norsko 

má tzv. monistický model), tedy o „přelití“ do představenstva zde nelze hovořit. 

Kritizovaný je ale právě nedostatečný vliv na management. Tedy právě zmiňovaný 

efekt „rozlití“ z úrovně orgánů vedení obchodních společností do manažerské úrovně 

zde prozatím ve větší míře nenastal. Osobně se domnívám, že k „přelití“ vlivů i mimo 

dozorčí radu, případně obecně mimo vedoucí orgány obchodních společností je jednak 

potřeba, aby poměr žen v nich byl opravdu významný, jednak je ale také zapotřebí čas, 

samy tyto nové členky se nejprve musí integrovat a ztotožnit se svou novou rolí, až poté 

mohou působit i směrem k posílení rolí žen v jejich obchodní společnosti jako takové. 

Nesmíme ale zapomínat také na to, že ne každá žena bude mít na takovémto efektu 

zájem, ne vždy je totiž bohužel situace taková, že se ženy navzájem podporují. 

Konečně, i Ferreira vidí jako výhodu či jako důvod, proč by společnosti 

k podpoře diverzity (zde tedy obecně, napříč zaměstnaneckým spektrem) mohly chtít 

přistoupit, to, že některé velké společnosti, zejména ty orientované na zákazníka- 

spotřebitele, budou mít zájem udržovat si veřejný pozitivní obrázek, býti společensky 

odpovědní, tedy získat legitimitu v očích veřejnosti a médií.88 Už dříve v této práci jsem 

došla k závěru, že diverzita je všeobecně vnímána jako pozitivní hodnota, a to i 

společnostmi samotnými. Tím spíše je takto vnímána veřejností, odbornou i laickou.  

Já osobně si myslím, že toto není ten pravý argument, kterým by se měli 

zaštiťovat ti, kteří se snaží diverzitu jako hodnotu ve společnostech propagovat. Někteří 

kritici ovšem tvrdí, že se ale může jednat o skutečný důvod, proč k této politice některé 

společnosti přistupují. Veřejný obrázek je z hlediska marketingového zajisté velice 

důležitý a diverzita, zejména ta genderová, popř. její nedostatek, je skutečností 

viditelnou navenek. Pokud ve velké akciové společnosti diverzita chybí, může být tato 

společnost vystavena vysoké míře veřejné pozornosti a mohou být zpochybňovány její 

praktiky na poli personalistiky. Společnosti, které zapojí do svého systému politiku 

diverzity mohou být tedy společností lépe přijímány.  

Pokud bych hovořila o inkorporaci politiky diverzity do společnosti obecně,  

s ohledem na náklady, které tato s sebou nezbytně nese, se nedomnívám, že by 
                                                

88 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
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společnosti k diverzitě přistupovaly čistě z důvodů marketingových, může to ale být 

významné podpůrné kritérium. Jiné by tomu mohlo být právě, pokud by se jednalo 

„toliko“ o dozorčí rady, kde je toto vysílání signálů na jednu stranu efektivnější, na 

druhou stranu by se jednalo jen o pár osob a tedy bychom nemluvily o tak vysokých 

nákladech na „inkorporaci“ nové politiky. Zde by toto hledisko mohlo mít vyšší 

důležitost. 

Obdobné důvody jako Ferreira jmenuje i Institut certifikovaných účetních (angl. 

The Institute of Chartered Accountants) (dále též „Institut“) ve Velké Británii v rámci 

své iniciativy Dialogue in Corporte Governance: New Challenges. Jako jedna ze zde 

diskutovaných otázek byla zahrnuta právě diskuze nad diverzitou rad - How diverse 

should boards be?89 Autoři shrnují, že od společností se již tradičně očekává, že budou 

naplňovat svůj obchodní účel, budou se chovat společensky přijatelně,  budou splňovat 

všechny právní požadavky a pravidelně budou uvádět, jak naplňují své povinnosti.90 

Dnes se od nich ovšem také požaduje, aby formulovaly a vysvětlily své cíle ohledně 

diverzity rad. Práce autorů identifikuje čtyři základní důvody, které by měly motivovat 

společnosti k podpoře rozmanitosti. Těmito jsou: 1. Zřejmé nedostatky v oblasti 

diverzity vzbuzují pochybnosti o efektivnosti, 2. Diverzita může podpořit společenskou 

akceptaci, 3. Diverzita může posílit porozumění dané oblasti podnikání, 4. Diverzita 

může zamezit syndromu skupinového myšlení (groupthink).91  

Institut ve své publikaci na prvním místě spojuje diverzitu s efektivností. Stejně 

zaměřuje svou diskuzi o rozmanitosti v obchodních společnostech i společnost 

McKinsey ve svém výzkumu nazvaném Diversity Matters92. Dle jejích zjištění si 

„rozmanitější“ společnosti vedou lépe („more diverse companies perform better“). 

Právě argumentování tímto směrem by mohlo být naprosto rozhodující v cestě za vyšší 

diverzitou, pokud by se tato tvrzení ukázala býti pravdivými. Nepochybuji, že by se 

všechny společnosti rozhodly pro podporu diverzity, pokud by bylo prokázáno, že se 

jim v přímém důsledku toho zvýší prodejnost, navýší zisky, zmenší ztráty apod., ale 

problémem je právě prokázání těchto vlivů. Na druhou stranu existuje celá řada 
                                                

89 ICAEW 2014 op. cit. 
90 ICAEW 2014 op. cit., s. 2. 
91 ICAEW 2014 op. cit., s. 2. 
92 Hunt, Viviane; Layton, Denis; Prince, Sara. Diversity matters. Součást iniciativy společnosti 
McKinsey&Company: The „Diversity Matters“ project. [Online]. 2015, [cit. 29. 2. 2016]. 
Dostupné z: https://web.duke.edu/equity/toolkit/documents/DiversityMatters.pdf 
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publikací, které přínosnost zpochybňují a zdůrazňují naopak nákladnost těchto iniciativ. 

Osobně o prokazatelnosti pochybuji z důvodů uvedených v předchozí kapitole, jedná se 

o domněnky, které nejsme prozatím schopni jednoznačně podložit daty. Přesto tuto 

diskuzi považuji za přínosnou.  

Obdobně také společnost McKinsey ve výzkumu identifikovala čtyři konkrétní 

důvody na podporu svého argumentu efektivitou a výkonem: 1. Rekrutování 

talentovaných lidských zdrojů, 2. Silnější orientace na zákazníka, 3. Vyšší spokojenost 

zaměstnanců a 4. Kvalitnější proces rozhodování.93  

Argument talentovanými lidskými zdroji navazuje na předpoklad, že společnosti 

této doby zápolí s nedostatkem talentu a bojují mezi sebou o schopné pracovníky. Práce 

staví na tezi, že společnosti získávají soutěžní výhodu, pokud si pro sebe dokáží zajistit,  

ale též udržet, dostatečné zdroje lidského talentu. Promyšlený přístup k „talent 

managementu“ se může mnohonásobně vyplatit na finančních výnosech.94 Dle mého 

názoru je toto skutečnost, kterou není radno opomíjet. Dnes slyšíme odevšud, že 

společnosti trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly i jaké mají problémy 

s udržením si kvalitních zaměstnanců. Tato situace je také pochopitelná s ohledem na 

velice nízkou úroveň nezaměstnanosti v České republice, která se v současnosti 

pohybuje kolem 6  %.95 Pokud nyní odhlédnu od všech ostatních důvodů pro i proti, 

pokud některá společnost přehlíží fakt, že při výběru osob na jakýkoliv post zohledňuje 

vědomě nebo nevědomě pouze (nebo zejména) mužské kandidáty (v našem prostředí, 

v USA můžeme obdobně hovořit pouze o kandidátech europoidní rasy), zužuje si sama 

sobě možnosti výběru o polovinu, neboť ženy tvoří přibližně polovinu lidské 

populace.96 Již z tohoto důvodu nejsem schopna porozumět tomu, proč na některých 

úrovních pracovního žebříčku, konkrétně při výběru kandidátů na rozhodovací pozice (v 

jakémkoliv druhu povolání) stále existuje stereotypování o rolích mužů a žen a proč 

ženy mnohdy nejsou brány jako rovnocenné kandidátky, přestože jejich kvalifikace 

                                                
93 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 9. 
94 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 9. 
95 Jáč, Radomír. Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2016. In: www.kurzy.cz [online]. [Cit. 18. 5. 
2016]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
96 Poměr pohlaví. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): 
Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy editována 14. 9. 2014, [cit. 29. 2. 2016]. Česká 
verze. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pom%C4%9Br_pohlav%C3%AD 
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odpovídá kvalifikaci jejich mužského protějšku (o tomto rozdílném nahlížení jsem ale 

přesvědčena). 

Naopak pokud je společnost ochotna hledat své lidské zdroje bez předsudků i 

mezi ženami, poskytuje jí to zvýšenou nabídku, a to platí pro každou pozici, tedy i pro 

pozice v dozorčích radách. V souladu s argumentováním externími konexemi některých 

kandidátů se navíc dá dodat, že pokud společnost některé své vyšší posty obsadí na 

základě této politiky diverzity, mohou ji tito členové z řad žen a menšin zprostředkovat 

přístup k lidským zdrojům z řad žen a menšin i na nižších úrovních.97 To, domnívám se, 

bude zejména platit právě o příslušnících rasových menšin, neboť jistě mají více 

kontaktů na schopné pracovníky takové rasové menšiny než osoby k této menšině 

nepříslušející. Osobně se domnívám, že některé společnosti si tuto situaci již uvědomují 

a do podpory diverzity na všech úrovních, mezi svými řadovými zaměstnanci, 

v manažerských pozicích, ale též na té nejvyšší úrovni, investují. Další budou 

následovat, až zjistí, že se samy staví do znevýhodňující pozice. 

Argumentace posílenou orientací na zákazníka by dle mého názoru mohla být 

zejména relevantní v oblastech, kde se činí spotřebitelská rozhodnutí, a to s ohledem na 

to, jak se v dnešním rozmanitém a globalizovaném světě rozšiřuje a rozrůzňuje i 

zákaznická základna. V McKinsey zjistili, že v souhrnu tyto skupiny považované za 

„diverzní“ tvoří většinu zákaznické základny. Např. ve Spojeném království činí 80% 

„kupních rozhodnutí“ ženy.98 Společnost, která upraví své vlastní lidské zdroje podle 

toho, kdo jsou jejími zákazníky, bude schopna lépe reagovat na jejich potřeby a chtíče.99 

Jednoduše řečeno, pokud lidé činící rozhodnutí ve společnostech zaměřených na 

spotřebitele nemají obdobné potřeby nebo jim alespoň nejsou schopni porozumět, jsou 

též hůře schopni na ně reagovat. 

V neposlední řadě se zde opakuje argument lepšího rozhodovacího procesu a 

inovativnosti, tedy že různorodá skupina lidí je schopna lépe, kreativněji, reagovat na 

problematické úkoly.100 Byť ve většině s tvrzeními nebo zjištěními, které McKinsey 

představuje, souhlasím, netroufám si tvrdit, že by toto mělo přímý nebo významný vliv 

na výkon společností nebo že by se tato politika diverzity dala převádět na vyšší zisky. 

                                                
97 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 9. 
98 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 9 
99 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 11 
100 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 12 
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Záleží na mnoha dalších faktorech, které mohou mít vliv na důsledky diverzity, mezi 

nimi zřetelně na tom, jaké prostředí společnost utvoří pro působení diverzity, zda bude 

členy těchto skupin podporovat v jejich zapojení a projevu, nebo zda je budou některé 

praktiky ve společnosti zaběhnuté či dokonce stereotypy brzdit. Záleží ale i na tom, zda 

společnost má prostředky na to, aby takovou politiku mohla aktivně implementovat a 

podporovat. Dovolím si zdůraznit, že McKinsey zde zcela opomíjí náklady, které 

s sebou diverzita nese a které mohou v konkrétním případě pro konkrétní společnost 

převážit její výhody. 

3.2 Zápory 

Velká řada autorů s  „propagačními“ postoji ve prospěch diverzního prostředí 

v obchodních společnostech nesouhlasí a upozorňují na to, že cesta za zvyšováním 

diverzity je nákladná, má řadu nevýhod a že ani tyto proklamované výhody nejsou 

prokázané a mnohdy ani prokazatelné. Někteří zaujímají extrémně negativní postoje 

vůči jakýmkoliv snahám „umělého“ navyšování zastoupení žen nebo osob z etnických a 

rasových menšin ve vedoucích orgánech společností, jiní se staví zejména proti 

zákonnému zakotvení těchto snah, které by znamenalo nucení společností k navyšování 

zastoupení. Dle mého názoru může diverzita přinést mnoho dobrého, ale domnívám se, 

že dříve než společnosti přistoupí k implementaci politiky diverzity do svého systému 

corporate governance, měly by si uvědomit všechna pro i proti a až poté učinit 

informované rozhodnutí. To samé, ne-li dvojnásob, platí pro zákonodárce, chystá-li se 

některým společnostem „nadiktovat“, jaký podíl např. žen mají obsadit do své dozorčí 

rady nebo do svých orgánů obecně. 

Ferreira ve své práci shrnuje možné „náklady“ na podporu diverzity, její 

negativní dopady. Tentokrát je rozděluje do tří kategorií: 1. Konfliktní prostředí, 

nedostatky v komunikaci a kooperaci, 2. Nedostatečná či nevhodná kvalifikace, přílišné 

zatížení členů rad a 3. Konflikt zájmů.101  

Hlavní argument proti zvyšování počtu členů rad, kteří by je rozrůznili, je právě 

možný vznik konfliktního prostředí v radě. Odborná literatura z oblasti psychologie 

upozorňuje na nebezpečí toho, že příliš rozmanité skupiny osob nejsou schopny 

navzájem efektivně komunikovat v důsledku komunikačních bariér, které vznikají mezi 

                                                
101 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
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jednotlivými příliš odlišnými členy skupiny.102 Domnívám se, že takovýto scénář je sice 

možný, tedy že právě význačné rozdíly demografických charakteristik jednotlivých 

osob v takových skupinách mohou způsobit jejich dělení do podskupin, které jsou si 

vnitřně podobnější a ve kterých se budou cítit komfortněji, tedy se jim bude rovněž 

snáze navzájem komunikovat. To pak může vyvolávat konflikty v rámci původní, 

rozrůzněné skupiny, v našem případě celé dozorčí rady, a působit proti její soudržnosti. 

Pokud by taková situace nastala, dozorčí rada bude jen velmi těžko a velmi pomalu 

dosahovat jakýchkoliv dohod a bude neschopna reagovat na aktuální výzvy. Kromě 

toho s tím je spojen problém možného kolapsu komunikace mezi těmito demograficky 

rozdílnými členy rady a exekutivními pracovníky ve společnosti, kteří je mohou vnímat 

jako od sebe příliš odlišné a mohou se domnívat, že nesdílejí stejné hodnoty. 

V důsledku toho mohou být skeptičtí k odkrývání informací těmto členům rad, čímž by 

byla kompromitována práce takové rady.103 Nicméně dle mého názoru se toto riziko 

týká opravdu jen skupin, ve kterých je rozrůznění veliké, např. pokud by se jednalo o 

dozorčí radu o dvanácti členech, ve které by byly tři ženy bílé barvy pleti, jedna 

Afroameričanka, jedna hispánského původu, dva Afroameričané, jeden muž asijského 

původu a čtyři muži bílé barvy pleti. Zřejmě v takovéto opravdu rozmanité skupině by 

mohly existovat bariéry v jejich vzájemné komunikaci na základě demografických 

odlišností. Pokud ale mluvíme o našem evropském prostředí, kde by se jednalo spíše jen 

o rozdělení rolí mezi muže a ženy, domnívám se, že toto nehrozí.  

Obdobně nicméně hodnotí možné negativní dopady též Hamdani. Odkazuje na 

studii provedenou týmem Hambrick, Cho, Ming-Jer v roce 1996, který se vyjádřil tak, 

že heterogenita v týmech vyššího managementu je jako dvousečný meč - takové týmy 

jdou na jednu stranu odvážněji do konkurenčního boje, na druhou stranu potřebují více 

času, aby dosáhly nějakého společného rozhodnutí.104 Hamdani shrnuje výsledky studií, 

které zjistily negativní dopady heterogenity skupin tak, že rozdílnosti mezi lidmi mohou 

způsobovat to, že tito spolu nejsou schopni otevřeně a často komunikovat. Jejich 

demografické odlišnosti, a to zejména pohlaví a rasa, působí negativně na socializační 
                                                

102 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
103 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
104  Hambrick, D. C.; Cho, T. S.; Ming-Jer, C. The influence of top management team 
heterogeneity on firms’ competitive moves. In: Administrative Science Quarterly [online]. 
1996, vydání 46, č. 2, s. 659- 684. [Cit. 3. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://gatton.uky.edu/Faculty/ferrier/Hambrick%20Cho%20and%20Chen%201996.pdf 
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procesy v těchto skupinách a vytváří konflikty mezi jejich členy. Jednotlivci se pak 

v rámci skupiny cítí neuspokojeně až frustrovaně, což může vést k tomu, že budou 

častěji chybět na schůzkách takové skupiny nebo to může dokonce způsobit časté 

střídání členů takové skupiny.105 

Zde bych chtěla připomenout výpověď jedné z respondentek v rámci výzkumu 

Dangerous Categories: Narratives of Corporate Board Diversity. Vypověděla, že ve 

chvíli, kdy se topíme, hledáme jednoduše záchranný člun a je nám jedno, kdo v něm již 

sedí nebo jaká je barva jeho pleti.106 Domnívám se, že tento obrazný výrok velmi dobře 

vystihuje to, co se stane se skupinou osob, pokud opravdu čelí reálnému problému a 

musí jej vyřešit. V tu chvíli jdou odlišnosti a zejména předsudky stranou a soustředíme 

se na úkol, který je před námi. Nicméně musím připustit, že žádoucím stavem je takový, 

kdy jsou členové dozorčí rady schopni spolu komunikovat vždy, nejen v případě, že by 

opravdu měli řešit nějaký akutní problém. Přesto je dle mého názoru možné tyto jejich 

rozdílnosti překonat. Dostávám se tedy zpět k tomu, jak moc záleží na nastavení praktik 

personalistiky  a týmové práce ve společnosti, na tom, jak je skupina schopna mezi sebe 

začlenit nové a odlišné členy.  

Pokud nedojde k začlenění nových členů dozorčí rady nebo jiného orgánu do 

jeho fungování, jistě to může vyústit právě v nespokojenost těchto nově přijatých členů 

dozorčí rady a nakonec i v jejich odchod a tedy časté střídání mezi členy dozorčí rady. 

To ale podle mě není důvodem pro odmítnutí diverzity, ale pro lepší práci s ní. Dle 

výzkumu společnosti McKinsey 107  rozmanitější prostředí na pracovišti zvyšuje 

spokojenost v práci, ale i všeobecné uspokojení v životě zaměstnanců z řad žen a 

minorit, je-li tato rozmanitost dostatečná. Za minimální hranici dostatečnosti u 

zaměstnanců z řad rasových a etnických menšin je stanoveno 15% všech pracovníků. 

Naopak, je-li jich jen nepatrné procento, je psychologický efekt nepatrný.108 Výzkum 

společnosti McKinsey odkazuje na průzkum společnosti Gallup z roku 2013, který 

deklaruje, že pouze průměrně 32% zaměstnanců ve Spojených státech a pouze 13% 

                                                
105 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 37 
106 Broome; Conley; Krawiec 2011 op. cit., s. 807 
107Hunt, Vivian; Layton, Dennis; Prince, Sara.  Diversity Matters. February 2, 2015, [cit. 3. 3. 
2016], s. 10. Dostupné z: https://web.duke.edu/equity/toolkit/documents/DiversityMatters.pdf  
108 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 37 
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celosvětově se cítí býti aktivně angažováni ve svém zaměstnání.109 Dle výzkumu 

společnosti McKinsey je právě politika diverzity jedním z faktorů, které by tato čísla 

mohly změnit.110 Tento výzkum samozřejmě není zaměřen na spokojenost členů orgánů 

obchodních společností ani konkrétněji dozorčích rad. Přesto se domnívám, že jej lze 

vztáhnout i takto konkrétněji na tuto oblast a shrnout, že i zde bude vyšší spokojenost 

a menší riziko fluktuace u menšinových členů dozorčí rady, bude-li jich v této skupině 

vyšší počet příslušný ke stejné menšině.  

S obdobným závěrem ohledně nutnosti určitého počtu menšinových členů jsem 

již výše odkazovala na studii kolektivu Konrad, Kramer, Erkut nazvanou The Impact of 

Three or More Women on Corporate Boards. Možná, že k frustraci těchto minoritních 

členů by tedy došlo jen v případě, že by jejich počet byl příliš nízký a jejich zapojení do 

skutečné diskuze a rozhodování nedostatečné. Pokud by ale měli dostatek „spojenců“ na 

to, aby se cítili pohodlně ve vyjadřování svých hledisek, a rovněž na to, aby byli slyšeni 

většinou, cítili by se naopak angažováni a k frustraci by dojít nemuselo. Rovněž tato 

studie odhalila, že vyšší počet minoritních členů (zde žen) odbourává stereotypy, které 

jsou s pohlavím spojeny a kterým by jediná žena ve skupině čelila. Účastnice jejich 

výzkumu vypověděla111: „Stádium s jednou ženou je fáze neviditelnosti, stádium se 

dvěma ženami je fází konspirační- pokud tyto dvě ženy sedí vedle sebe nebo jdou 

společně na toaletu, muži se domnívají, že mají něco za lubem. Tři ženy jsou ale již 

v hlavním proudu, najednou je to normální mít v místnosti ženy a otázka pohlaví jde 

stranou.“112 Tedy nejenže se zřejmě mění vlastní nazírání těchto minoritních členů na 

své postavení a působení v radě, mění se rovněž způsob, jakým na ně nazírá většina, 

konkrétně je přestává vnímat jako abnormalitu, jejich příslušnost k nějaké minoritě jde 

do pozadí. Pokud zároveň nedojde k tomu, že rozrůznění této skupiny bude příliš 

vysoké, což dle mého názoru v českých podmínkách obchodních korporací nehrozí, 
                                                

109 Mann, Annamarie; Harter, Jim. The Worldwide Employee Engagement Crisis. In: Gallup 
[online]. 2016, [cit. 3. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.gallup.com/businessjournal/188033/worldwide-employee-engagement-
crisis.aspx?g_source=state%20of%20global%20workplace&g_medium=search&g_campaign=ti
les 
110 Hunt, Layton, Prince 2015 op. cit., s. 10 
111 Konrad; Kramer; Erkut 2008 op. cit., s. 146 
112 Vlastní překlad z původního znění: „The stage with one woman in the invisibility phase. The 
stage with two women is the conspiracy phase: if the women sit next to each other, if they go to 
the ladies room together, the guys wonder what the women are up to. Three women are main 
stream- it is normal to have women in the room and those questions go away.” 
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nedomnívám se, že by takovéto rozrůznění vedlo k přílišnému rozčleňování skupiny- 

dozorčí rady a tedy ke vzniku bariér v komunikaci. 

Odpůrci iniciativ za diverzitu dále argumentují tím, že budeme-li chtít rady 

společností „posílit“ o ženské zástupce a zástupce menšin, budeme tak činit na úkor 

požadavku kvalifikace a zkušeností, a to v důsledku toho, že bude kladen přehnaný 

důraz na výběr kandidáta, který bude mít nějaké demografické znaky, namísto toho, 

abychom vybírali kandidáta zkušeného a kvalifikovaného.113 Tento argument dále 

podporují tím, že jelikož ani ve vyšším managementu není dostatek žen, nedisponují 

rady zdroji dostatečně zkušených ženských manažerek, které by mohly „povýšit“ na 

úroveň rad. Z toho důvodu budou muset vybírat ženy mladší a méně zkušené, čímž sníží 

úroveň kvalifikace celé rady. Navíc nedostatek kvalifikovaných kandidátů z řad žen a 

menšin může způsobit, že o ty relativně kvalifikovanější z nich bude zvýšená poptávka 

a přijmou-li místa ve vícero radách, budou časově i kapacitně přetíženi.114  

Dle mého názoru je tento argument přesvědčivý jen částečně. Co se týká 

univerzitního vzdělání, víme, že v dnešní době tvoří ženy v Evropě více než polovinu 

absolventů.115 Je sice pravda, že ve středním a vyšším managementu je jejich poměr ku 

mužům podstatně nižší, v tomto ohledu mají tedy odpůrci pravdu. Existují ale 

domněnky, jak bylo již řečeno, že právě ženy na vyšších postech by mohly mít pozitivní 

vliv na rozšíření žen i do nižších sfér. Jak později ukážu na příkladu Norska, kde byl 

argument nedostatečné kvalifikace velmi silně podporován odpůrci zaváděných kvót, do 

značné míry se ukázal býti lichým. Ženy, které se potenciálně mohly stát členkami rad 

tamních obchodních společností, byly zřejmě motivovány touto skutečností a doplnily 

si vzdělání tak, aby měly dostatečnou kvalifikaci. Dovolím si navíc upozornit na 

skutečnost, že pokud tvoří nyní naprostou většinu členů dozorčích rad muži, je dle 

mého názoru zřejmé, že právě nyní je tomu tak, že členové rad jsou vybíráni na základě 

pohlaví, když ženy nejsou jako kvalifikované kandidátky zvažovány. V neposlední řadě 

dle mého názoru není nezbytně ani nižší věk těchto kandidátek záporem, neboť i věk lze 

považovat za jeden z faktorů diverzity a přináší s sebou potenciálně svěží náhled na 

danou problematiku. Samozřejmě příliš nízký věk by nebyl v souladu s požadavkem 

                                                
113 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
114 Ferreira 2010 op. cit., s. 228 
115  Eurostat. Terciary education statistics [online]. 2015, [cit. 11. 4. 2016]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tertiary_education_statistics 
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určitých zkušeností, ale věk o něco nižší zkušenosti kandidátky či kandidáta 

neodporuje. 

Konečně odpůrci argumentují možným vznikem konfliktu zájmů. Toto se netýká 

obecně žen nebo menšinového člena, zde jde spíše o riziko při výběru člena rady, který 

má odlišné zázemí. Např. vybere-li společnost do své rady osobu s vazbami na finanční 

sektor, je možné, že tento „outsider“ bude hájit nejen zájmy společnosti, ale i zájmy 

okruhu osob či instituce, ze které přichází do společnosti. Jsou zde možné pochybnosti 

o loajalitě takového člena.116 V tomto případě musí dle mého názoru společnost zvážit 

všechna pro a proti a musí se rozhodnout, zda výhody, které jí taková volba může 

přinést, převáží případná rizika. 

Prozatím jsem hovořila o obecných argumentech, proč se diverzita nevyplatí, 

velmi bouřlivá diskuze se rozpoutala zejména v návaznosti na snahy Evropské komise 

a rovněž některých vlád kolem nás uzákonit kvóty pro ženy nebo jiné prostředky, 

kterými by „donutily“ společnosti k podpoře diverzity, zejména k obsazování žen do 

svých orgánů vedení. Výrazným a mediálně populárním je argumentování soukromou 

sférou a tedy neoprávněností vlády nebo Komise „nařizovat“ společnostem, koho mají 

vybírat do svých orgánů. Z hlediska právního se u kvót a obdobných opatření jedná o 

tzv. pozitivní opatření, která mají za cíl vyrovnat určitou nespravedlnost, která 

objektivně existuje. Jejich povaze se budu blíže věnovat dále a zaměřím se i na to, 

jakým způsobem je lze ospravedlnit. Z mého hlediska jsou to nástroje legitimní a 

„kvóty pro ženy“, jak bývají veřejností nazývány, nebudou prvním ani posledním 

případem, kdy budou uplatněny.  

Kromě toho odpůrci často prohlašují, že oni nebo ony by nechtěly být těmi 

ženami, které budou obsazeny do orgánu obchodní společnosti na základě kvóty, jelikož 

jako takové nikdy nebudou respektovány mužskou částí v tomto orgánu. Pokud se ale 

podívám na takováto prohlášení z praktického úhlu pohledu, domnívám se, že zpočátku 

by takovéto obsazování na základě kvóty mohlo být předmětem několika poznámek a 

vtipů ze strany mužského osazenstva (zřejmě navíc ne před touto kandidátkou), ale ve 

chvíli, kdy by se mělo přistoupit skutečně k jednání a řešení relevantních problémů, na 

takovouto skutečnost by se rychle zapomnělo. Na druhou stranu je velice možné, že bez 

jakýchkoliv opatření by se situace nezměnila nikdy nebo až ve velice vzdálené 
                                                

116 Ferreira 2010 op. cit., s. 229 
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budoucnosti. Existuje-li ve společnosti nespravedlnost, je vždy otázkou, zda ji chceme 

odstranit či nikoliv. Pokud ano, ve většině případů nečinnost není tím správným 

nástrojem, pozitivní opatření ale účelu dosáhnout dokáže. 

4. Shrnutí kapitoly - Nejasnost dopadů diverzity 

Jak je zřejmé ze všeho výše uvedeného, kolem tématu diverzity se rozvinula 

bohatá diskuze plná protichůdných názorů a argumentů, ze které je velice obtížné učinit 

jednoznačný závěr ohledně přínosnosti pro obchodní společnosti. Zatímco značné 

množství obchodních společností samotných, ale též mnoho vlád, iniciativ a platforem 

podporujících diverzitu, jakož i jednotlivců přikládá diverzitě skutečný a nenahraditelný 

význam, mnoho odpůrců považuje tyto snahy za nelogické a nepotřebné a argumentuje 

vysokou nákladností a přílišnou koncentrovaností na demografické faktory namísto 

upřednostňování kvalifikace. Dle mého názoru s sebou implementace politiky diverzity 

do praktik corporate governance obchodních společností nepopiratelně nese určitá rizika 

a nutnost vynaložení nákladů, ve zbytku ale s jejími odpůrci nemohu souhlasit, když 

zejména to, zda se tato rizika skutečně projeví, záleží právě na obchodních 

společnostech samotných a vhodnou prací s diverzitou se jim lze vyhnout. Domnívám 

se, že diverzita sama o sobě není jediným, dokonce nutně ani rozhodujícím, faktorem 

určujícím, k jakým změnám ve společnostech dojde. To záleží na mnoha dalších 

proměnných a postoj, který k ní společnosti zaujmou, může být faktorem daleko 

důležitějším. Problémem této oblasti je, že studie, které se tématu věnují, si z velké části 

odporují a chybí jim opravdový průkazní materiál, který by se opíral o konkrétní data 

z obchodních společností. Jako problematické ale vidím i to, že samotní profesionálové 

z praxe, manažeři i samotní členové rad, jsou mnohdy pevně přesvědčeni o přínosnosti 

a proklamují, že „u nich“ (v jejich společnosti) má diverzita skutečný pozitivní vliv, ale 

zároveň většinou ani tyto společnosti komplexně nesbírají žádná data, která by tato 

tvrzení potvrdila.  

V tomto ohledu považuji za vypovídající studii zaměřenou na zjištění vlivů 

demografické diverzity na výkon společností, kterou vypracoval v roce 2003 Kochan 

a kolektiv autorů. Autoři se zaměřili na čtyři velké společnosti ve Spojených státech, 

které měly reputaci společností s efektivním managementem rozmanitosti (diversity 

management) se snahou zjistit, zda právě tato politika rozmanitosti v těchto 
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společnostech měla/ má přímý vliv na to, jak si vedou na trhu. Prvotním zjištěním 

v rámci této studie bylo, že nejenže žádná z oslovených společností (původně oslovili 

20 z Fortune 500 společností) sama neprovedla systematické hodnocení vlivů diverzity 

na výkon společnosti, ale jen velmi málo z nich o takové hodnocení mělo vůbec 

zájem.117 Když ale již zahájili práce na výzkumu, zjistili dále, že není proveditelné, jak 

původně plánovali, posbírat stejný set dat ve všech čtyřech zúčastněných společnostech 

a z nich pak vyvozovat závěry. Společnosti měly odlišné systémy, jakými sbíraly a 

uchovávaly informace o svých zaměstnancích a tyto si přály zahrnout do modelu, který 

výzkum použil. Tudíž v důsledku každá ze čtyř částí studie pracovala s mírně odlišnými 

faktory.118 

Hlavním zjištěním kolektivu autorů bylo, že rasová ani genderová diverzita 

nemá žádný pozitivní efekt na výkon společností tak, jak tvrdí někteří zastánci. Na 

druhou stranu se ale neprokázaly ani žádné přímé negativní vlivy, respektive autoři 

uzavírají, že diverzita nemá ani negativní vlivy, před kterými varují odpůrci, s pár 

výjimkami, které zapříčinila rasová různorodost týmů. Vyvozují, že případné rasově 

různorodé prostředí je problematičtější než genderově různorodé pracovní prostředí. 

Tyto překážky mající původ v rasové rozdílnosti byly ovšem ve společnostech snadno 

překonány praktikami na úrovni managementu.119 

Kochan a kol. shrnují, že tam, kde se projevily určité pozitivní či negativní 

dopady rozmanitých týmů, to bylo zapříčiněno nikoliv touto rozmanitostí jako takovou, 

ale kontextem a prostředím, do kterého byla zakomponována. Např. rasově různorodý 

tým čelil větším problémům tam, kde jeho členové byli mezi sebou extrémně soutěživí. 

Naopak tam, kde společnosti či jejich jednotlivé týmy podporovaly praktiky, díky nimž 

se navzájem ze své rozdílnosti jejich členové učí, byla rasová různost ku prospěchu.120 

Jinými slovy, zdá se, že konkrétní vlivy „rozmanitého“ prostředí ve společnosti na 

výkon se neodvíjí toliko od této rozmanitosti, ale rovněž (nebo zejména) od toho, jak 

                                                
117 Kochan, Thomas; Bezrukova, Katerina; Ely, Robin; Jackson, Susan; Joshi, Aparna; Jehn, 
Karen; Leonard, Jonathan; Levine, David; and Thomas, David. The effects of diversity on 
business performance: Report of the diversity research network. In: Human Resource 
Management [online]. 2003, vydání 42, č. 1, s. 3- 21. [Cit. 5. 3. 2016], s. 8. Dostupné z: 
http://faculty.haas.berkeley.edu/levine/papers/The%20Effects%20of%20Diversity%20on%20B
usiness%20Performance.pdf 
118 Kochan a kolektiv autorů 2003 op. cit., s. 8 
119 Kochan a kolektiv autorů 2003 op. cit., s. 16 
120 Kochan a kolektiv autorů 2003 op. cit., s. 17 
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s ní společnost pracuje, zda se jí snaží využít ve svůj prospěch, zda podporuje vzájemné 

učení se ze svých rozdílů, zda ji „dobře řídí“, nebo zda jí naopak jsou kladeny překážky, 

zda jsou jednotlivci vůči sobě navzájem soutěživí či nesnášenliví. Společnost 

z rozmanitosti tedy může nebo nemusí profitovat v závislosti na svém přístupu k ní.121 

Shodně s těmito závěry nahlíží na některé studie hodnotící vztah mezi diverzitou 

v obchodních společnostech a jejich výkonností Hamdani, když píše, že tyto studie 

zcela opomíjejí vliv praktik managementu lidských zdrojů jednotlivých společností. 

Naznačuje, že negativní dopady zavádění rozmanitosti ve společnosti by mohly být 

způsobeny nikoliv touto rozmanitostí samotnou, ale neefektivními praktikami, které 

společnosti užívají a vytvářejí tak konfliktní a demotivující prostředí.122 Dle mého 

názoru je nejdůležitější si na tomto místě uvědomit právě to, že diverzita ve společnosti, 

stejně jako v kolektivu, je-li skutečně implementována, může mít zcela rozdílné 

důsledky. Tím zásadním rozhodujícím kritériem nebude samotná rozmanitost takového 

kolektivu nebo společnosti, nýbrž způsob, jakým se k ní společnost postaví, zda využije 

všechny příležitosti, které skýtá, nebo zda naopak svým jednáním podnítí její negativa. 

Problematickým je též, že se na základě studií o chování skupin snažíme vyvodit 

dopady heterogenity na úrovni (dozorčích) rad obchodních společností na výkonnost 

těchto společností, ale jednak opomíjíme jiné možné vlivy, jednak celkově příliš 

zdůrazňujeme vliv ve složení (dozorčích) rad na společnosti a za každou cenu chceme 

odhalit spojitost mezi složením (dozorčí) rady a výkonností společnosti.  

Pokud navíc chceme obecné závěry o diverzitě v obchodních společnostech 

(nejen v představenstvech, ale též na manažerských pozicích, dokonce i nižších 

zaměstnaneckých pozicích), které jsou samy o sobě nedostatečně exaktní, vztáhnout na 

dozorčí rady, snažíme se aplikovat tyto závěry na orgán s převážně kontrolní 

pravomocí. Dozorčí rada sama nerozhoduje o činnosti obchodní společnosti, ale pouze 

na ni dohlíží, případně dává souhlas s některými kroky. Pokud změníme její složení, 

měníme složení orgánu, který kontroluje, ne rozhoduje. Z tohoto je zřejmé, že, ať už 

jsou vlivy dovnitř této skupiny osob sebevýznamnější, efekt navenek pro společnost 

jako celek snad ani nemůže být takový, že by společnost byla následně výkonnější, 

dosahovala vyšších zisků nebo snížila své ztráty. V tomto směru se mi zdá, že nároky, 

                                                
121 Kochan a kolektiv autorů 2003 op. cit., s. 17 
122 Hamdani; Buckley 2011 op. cit., s. 36 
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které jsou kladeny na argumentaci při prosazování kvót pro dozorčí rady, jsou zbytečně 

jednostranně zaměřeny na výkonnost společností. Je pravda, že v některých zemích jsou 

pravomoci dozorčích rad, případně jiných kontrolních orgánů nebo členů, významnější, 

a tak by zde byl tento způsob argumentace smysluplnější. Jak řečeno výše, v České 

republice je ovšem role dozorčích rad mnohdy velice formální. 

IV. Princip rovného zacházení jako základní právo 

Na začátku této práce bylo řečeno, že existují dvě hlavní roviny, ve kterých se 

argumentuje v rámci diskuzí na podporu diverzního prostředí v obchodních 

společnostech - rovina ekonomická a rovina politická. Rozsah a relevantnost 

argumentace možným zvýšením výkonu obchodních společností a příbuznými důvody 

jsem shrnula v kapitole předcházející. Zajisté jsou ekonomické důvody důležité, až 

převažující, neboť mluvíme o soukromé sféře života, o obchodních společnostech, 

jejichž cílem je především dosahování zisku. Proto je rovněž diskuze nad konkrétními 

ekonomickými přínosy pro obchodní společnosti nebo naopak nad náklady natolik 

frekventovaná rovněž v souvislosti s tématem diverzity v obchodních společnostech. 

Dle mého názoru je ovšem stejně tak důležité uvědomit si, že tato problematika má také 

rovinu sociální, že se jedná o otázku úzce spojenou se zásadou rovnosti a principem 

rovného zacházení (s muži a ženami, s národnostními, etnickými, rasovými a jinými 

menšinami). Proto se v této kapitole chci věnovat právě tomu, jaké je pojetí principu 

rovného zacházení v EU a zejména jaké je pojetí tzv. afirmativních opatření - zda jsou 

naplněním principu rovného zacházení anebo naopak jeho derogací, případně za jakých 

podmínek jsou ospravedlnitelná. Blíže se budu věnovat právě pozitivním opatřením na 

podporu zastoupení žen, neboť to je téma v Evropě aktuální. 

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad Evropské Unie a sahá až do 

roku 1957, kdy se zásada rovné odměny stala součástí Římské smlouvy.123 Tato rovnost 

či rovnoprávnost zasahuje do všech možných oblastí života jednotlivce a k jejímu 

zakotvení dochází nejen na úrovni EU, ale i na úrovni národní, v ústavních 

dokumentech států. Mezi její neodlučitelné součásti, jejichž podpoře se EU zejména 
                                                

123 Evropská komise. Rovnost žen a mužů. In: ec.europa.cz [online]. Strana byla naposledy 
aktualizována 15. 6. 2015, [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/index_cs.htm 
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věnuje, náleží zejména tyto oblasti: stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže, 

stejná odměna za stejnou práci, rovnost v rozhodování, důstojnost, integrita a konec 

genderovému násilí.124 Významným procesem, který posunul boj za rovnoprávnost 

výrazně vpřed, bylo prosazování principu rovného zacházení. V následující kapitole 

shrnu historický vývoj, jakým tento princip prošel, popíšu vztah mezi principem 

rovného zacházení a tzv. afirmativními opatřeními, konkrétně jejich slučitelnost  s tímto 

principem a vývoj, který afirmativní opatření zaznamenala v judikatuře Evropského 

soudního dvoru. 

1. Historický vývoj principu rovného zacházení 

Když na základě Římských smluv vzniklo jednak Evropské hospodářské 

společenství a jednak Evropské společenství pro atomovou energii, jediným 

relevantním ustanovením, které se týkalo rovnosti zacházení byl článek 119 Smlouvy o 

evropském hospodářském společenství (dále též „SEHS“), který upravoval povinnost 

členských států zajistit rovnost při odměňování mužů a žen při rovnosti (stejnosti) jejich 

práce. Toto ustanovení nemělo ve svém původním znění sociální rozměr, ale bylo 

jedním z prostředků zajištění volného obchodu mezi státy.125 Postupem času se vnímání 

tohoto článku rozvinulo dále do roviny sociální a nyní je zaměřeno na zamezování 

nerovného zacházení jako takového.126  

Již v roce 1974 se Rada EU ve své rezoluci ohledně programu sociální akce 

přihlásila k principu rovnosti mužů a žen v zaměstnání a prohlásila, že rovnost by měla 

být dosažena na úrovni unie podporou ekonomických podmínek, ale rovněž sociálních 

okolností.127 Rezoluci následovala řada tří směrnic128 týkajících se rovnosti zacházení 

                                                
124 Evropská komise 2015 op. cit. 
125  Radloff, Katharina. Women’ s Quotas under EU Equality Law. 1. vydání. Hamburg: 
Diplomica Verlag, 2012. 72 s. ISBN-10: 3842872739 
126 Radloff 2012 op. cit. 
127 Rezoluce Komise. Evropská komise. 1974, OJ C 013, ES, 12. 02. 1974. Council Resolution 
of 21 January 1974 concerning a social action programme [online]. [Cit. 15. 3. 2016]. Dostupné 
z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31974Y0212(01) 
128  Směrnice Rady (75/117/EHS) ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se provedení zásady stejné odměny pro muže a ženy, směrnice 
76/207 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy obsahující ustanovení, která mají 
eliminovat existující nerovnosti mezi ženami a muži v oblastech přístupu k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a ohledně pracovních podmínek, třetí směrnice, 
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mezi pohlavími. Směrnice 75/117/EHS o sbližování právních předpisů členských států 

týkající se provedení zásady stejné odměny pro muže a ženy vykládá pojem stejné 

odměny tak, že za stejnou práci, nebo práci, které je přiznána stejná hodnota, tedy musí 

být odstraněna veškerá diskriminace na základě pohlaví ve všech hlediscích a 

podmínkách odměňování. 129  Tyto směrnice zakazují jak přímou tak nepřímou 

diskriminaci a jejich cílem je dosažení formální rovnosti mezi ženami a muži ve 

zmíněných oblastech. Nicméně směrnice 76/207 jde o něco dále, když ve svém článku 2 

(4) stanoví, že touto směrnicí nejsou dotčena opatření na podporu rovných příležitostí 

pro muže i ženy, zejména odstraňování stávajících nerovností ovlivňujících příležitosti 

žen v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1.130 Toto ustanovení tak přímo připouští 

možnost zavedení pozitivních opatření, která by vyvážila již existující nerovnosti a 

zajistila tak rovnost materiální. 

Rozsah principu rovného zacházení byl postupně měněn pod vlivem rozhodnutí 

Evropského soudního dvora, který ve svém rozhodnutí Defrenne v Sabena II vykládá, 

že čl. 119 je součástí sociálních cílů Společenství, které není pouhou ekonomickou unií, 

ale je stejně tak zaměřeno na zajištění sociálního pokroku a dosahování pokroků 

v oblasti životních a pracovních podmínek lidí.131 ESD šel dále a vyjádřil, že princip 

obsažený v čl. 119 je přímo použitelný a jednotlivci se ho proto mohou dovolávat přímo 

před národními soudy. 132  Právě v tomto případu Soud poprvé uznal, že ženy ve 

skutečnosti často nemají stejné možnosti jako muži, a to i v případech, kdy jejich 

kvalifikace je rovnocenná.133  

Amsterodamská smlouva, která vstoupila v účinnost 1. května 1999, zohlednila 

rozhodnutí Soudu v tom, že nově upravila princip rovnosti mezi muži a ženami jako 
                                                                                                                                          

směrnice 79/7, byla zaměřena na zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 
sociálního zabezpečení. 
129 Směrnice Rady. Rada Evropských společenství, 1976, OJ L 39, ES. 09. 02. 1976. 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). Čl. 1.  
130 Ust. čl. 2 odst. 4 směrnice 76/207/EHS 
131  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. června 1978, Gabrielle Defrenne proti Société 
Anonyme Belge de navigation Aérienne Sabena, věc 149/77. In: ISAP [právní informační 
systém]. [Cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: 
https://isap.vlada.cz/kopie/revize.nsf/2fd339ed5be822e2c12578680031b2ae/3ACB12385F9374
F1C1257BF0004509AA/$FILE/61977J0149.pdf 
132 Rozsudek Defrenne v. Sabena op. cit. 
133 Radloff 2012 op. cit. 
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základní komunitární princip. Článek 2 změněné Smlouvy o EU považuje rovnost mužů 

a žen za jednu ze základních hodnot společných všem státům a článek 3 stanoví, že 

Unie „bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální 

spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv 

dítěte.“134 

Důležitá změna, kterou rovněž Amsterodamská smlouva přinesla, nastala 

v článku 141 Smlouvy o evropském společenství (dále též „SES“) (současný článek 157 

Smlouvy o fungování Evropské unie) týkající se odměňování. Znění článku bylo 

rozšířeno v důsledku rozhodnutí Soudu ve věci Marschall tak, aby definice zahrnovala 

práci rovnocenné hodnoty. Kromě toho byl změněn odst. 4 ustanovení, který nadále zní: 

„S ohledem na plné zajištění rovného zacházení s muži a ženami v pracovním procesu 

nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovat nebo zavést 

opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění odborné pracovní činnosti méně 

zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či kompenzaci nevýhod v jeho profesní 

kariéře.“135 

Změna rozsahu principu rovného zacházení ze zásady ekonomické na zásadu 

více sociální, tedy směrem k pojetí jakožto lidského práva, je patrná též z nyní již 

závazné Listiny základních práv, která zakotvuje rovnost mužů a žen ve všech oblastech 

v článku 23 v hlavě III. nazvané Rovnost a specificky jmenuje rovnost v oblastech 

zaměstnání, práce a odměny za práci. Zároveň opětovně zdůrazňuje, že zásada rovnosti 

nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch 

nedostatečně zastoupeného pohlaví. 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, princip rovného zacházení s muži a ženami je 

nedílnou součástí právního řádu Evropské Unie. Samotný fakt, že se jako takový 

vyvinul z čistě ekonomické zásady a získal podobu základního principu Unie, zajisté 

napomohl vylepšit postavení žen v evropské společnosti a jejich příležitosti na trhu 

práce. Dle Radloff je ale tato rovnost spíše formální, toliko zakotvená v právním řádu, a 

zastává názor, že činnost unie jen velmi málo přispěla k tomu, aby bylo dosaženo 
                                                

134 Evropská Unie. Smlouva o Evropské Unii (Konsolidovaná verze), Smlouva z Amsterodamu. 
1997, EU, 2. 10. 1997 [Online]. [Cit. 11. 4. 2016]. Dostupné z: 
http://www.refworld.org/docid/3dec906d4.html  
135 Evropská Unie. Smlouva o založení Evropského společenství (konsolidovaná verze), 
Smlouva z Amsterodamu. 1997, EU, 2. 10. 1997 [Online]. [Cit. 11. 4. 2016]. Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/755-smlouva_o_es_amsterodam.pdf Čl. 141 (4) SES. 
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materiální rovnosti zacházení.136 Domnívá se, že Evropský soudní dvůr v  této oblasti 

přijal rozhodnutí, která jsou naopak velmi restriktivní a navíc nekonzistentní a částečně 

si odporující.137 Osobně se domnívám, že by mělo být zdůrazněno, že ženy i v dnešní 

době čelí řadě překážek a stereotypům, které je brzdí v jejich rozvoji. Toto dnes již sice 

není patrné v tom, že by ženy neměly přístup ke vzdělání nebo by nechodily do 

zaměstnání a byly ekonomicky odkázané na muže, jsou to právě vyšší pozice kariérního 

žebříčku, kde ženy pociťují tyto zábrany nejvíce, neboť zde stereotypy stále platí a 

vytvářejí „skleněný strop“. To konkrétně je tím důvodem, proč bychom si měli 

uvědomit, že v Evropě proklamujeme zásadu rovného zacházení jako jednu ze 

základních, ale přitom se k jejímu skutečnému naplnění blížíme jen velice dalece a 

pomalu. Myslím si, že bychom tuto zásadu měli při hodnocení problematiky diverzity 

v obchodních společnostech vzít v úvahu a že i obchodní společnosti by se v tomto 

ohledu měly chovat společensky odpovědně. 

2. Pozitivní opatření v právu Evropské unie 

S ohledem na skutečnost, že Komisí navrhované kvóty na zlepšení zastoupení 

žen v dozorčích radách obchodních společností jsou z právního hlediska formou 

tzv. pozitivních opatření, shrnu na tomto místě definici a pojetí pozitivních opatření 

v EU. Pozitivní opatření můžeme definovat jako úmyslné zvýhodnění určité skupiny, 

které není poskytováno zbytku populace.138 Cílem je tedy vyrovnat ve společnosti 

existující nerovnost, zejména zvýšit rozsah účasti znevýhodněných či nedostatečně 

zastoupených skupin na určitých činnostech. Pozitivní opatření můžeme ospravedlnit 

jen tehdy, přistupujeme-li k rovnosti jako k rovnosti materiální, která může mít formu 

rovnosti příležitostí nebo rovnosti výsledků. Základním problémem při vnímání poměru 

rovnosti a pozitivních opatření je, zda vnímáme pozitivní opatření jako dočasnou 

derogaci od principu rovnosti či zda je považujeme za nedílnou součást tohoto principu 

a tedy vlastně za jeho naplnění.139 

                                                
136 Radloff 2012 op. cit., s. 12 
137 Radloff 2012 op. cit., s. 12 
138 Bobek, Michal; Boučková, Pavla; Kühn, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2007. 480 s. ISBN: 8071795841. 
139 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 23 
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Naše odpověď na tuto otázku bude mít vliv na celkové pojetí pozitivních 

opatření, ale zřejmě i na jejich rozsah, který bude ještě akceptovatelný. Budeme-li 

pozitivní opatření brát jako derogaci principu rovnosti, připouštíme vlastně, že 

zavedením takového opatření úmyslně rovnost porušujeme a diskriminujeme většinu 

proto, aby v budoucnu k další diskriminaci nedocházelo.140 Toto pojetí je ve světě 

převládající a je zakotveno v řadě mezinárodních dokumentů, ale prostupuje rovněž 

judikaturou Evropského soudního dvora. Opačné pojetí, tedy pozitivní opatření jako 

trvalé naplnění principu materiální rovnosti, nalezneme ojediněle, např. v Indii, kde je 

zakotveno dokonce na ústavní úrovni formou systému rezervací pro tzv. „zaostalé“ a 

„obzvláště zaostalé“ skupiny obyvatelstva ve vzdělávacích institucích, veřejných a 

politických funkcích a veřejném životě.141 Zde ovšem tato úprava reaguje na historickou 

formu diskriminace v podobě tzv. kastovního systému. Domnívám se, že důvodem pro 

naše pojetí pozitivních opatření je obava, že nahlíželi-li bychom na ně jako na naplnění 

zásady rovného zacházení, mohl by jim být poskytnut příliš široký prostor. Nevýhodou 

označení těchto opatření za derogace je, že jim takové pojetí samotné dodává 

negativního rázu, což se odráží i na jejich vnímání společností (v novinářském 

názvosloví je používán pojem pozitivní diskriminace).  

Pozitivní opatření mohou mít řadu podob, které se navzájem liší zejména v míře 

zásahu státu a v politické akceptovatelnosti. 142  Mezi tato opatření se dá řadit 

odstraňování přímé a nepřímé diskriminace, nepřímá pomoc směrem ke 

znevýhodněnému či problémovému obyvatelstvu, dále inkluzivní opatření, poskytování 

preferencí a konečně redefinice kritérií výběru tak, že jejich nové nastavení jasně 

preferuje určitou skupinu.143 Právě preference by mohly být opatřeními relevantními 

z hlediska diverzity v dozorčích radách společností. V konkrétním případě může mít 

udělení preferencí různé podoby - může se jednat o takovou právní úpravu, kdy 

v případě rovnosti kvalifikací (vzdělání, praxe, výsledky, apod.), je příslušnost ke 

znevýhodněné skupině považována za výhodu, tedy takovému kandidátovi má být dána 

přednost. V intenzivnější podobě by pak šlo o takové opatření, kdy dokonce hůře 

kvalifikovaný kandidát ze znevýhodněné skupiny může mít přednost, neznamená ale 

                                                
140 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 23 
141 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 24 
142 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 30 
143 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 30- 32 
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ještě automatické vyloučení kandidáta ze skupiny většinové. A nakonec se může jednat 

i o systém rezervací, kdy určité místo je rezervováno kandidátovi znevýhodněné 

skupiny a většinový kandidát je předem vyloučen ze selekce.144  

V rámci doktrinální diskuze se vyvinuly čtyři typické argumenty ospravedlňující 

poskytování preferencí, a to a) náprava křivd, b) redistribuce statků, c) argument 

diverzitou, d) sociální soudržnost a snižování společenského napětí.145 Z mého hlediska 

není natolik důležité, jaký argument ospravedlnění považujeme za dostačující, 

domnívám se, že ospravedlnění lze částečně nalézt již v tom, že skutečnost se liší od 

stavu, jak by měla vypadat či jak bychom chtěli, aby vypadala. Samozřejmě záleží na 

zvolených opatřeních a zejména jejich rozsahu, ale přehnané teoretické úvahy nad 

důvody ospravedlnění nepovažuji za nutné, i když jsem si vědoma toho, že z hlediska 

právní teorie je stanovení jasného ospravedlňujícího důvodu žádoucí. 

3. Pozitivní opatření před Evropským soudním dvorem 

Abychom se dopátrali současného právního stavu ohledně pozitivních opatření 

na úrovni Evropské unie, je nutné analyzovat některá rozhodnutí Evropského soudního 

dvora (dále též „ESD“ nebo také „Soud“) interpretující článek 2 odst. 4 směrnice 

76/207/EHS a částečně též vztah tohoto ustanovení k článku  141 odst. 4 SES. Z těchto 

rozhodnutí se dá vyčíst, jak by se mohl Soud v budoucnu stavět k pozitivním opatřením, 

která jsou plánována. 

V roce 1995 Soud rozhodl v kontroverzním případě Kalanke146, ve kterém se 

poprvé věnoval střetu pozitivního opatření ve prospěch žen a principu rovného 

zacházení. Jednalo se o zákon německé spolkové země Brémy, který zakotvoval kvóty 

pro ženy. Konkrétně stanovil, že pokud dva kandidáti na pracovní pozici mají 

srovnatelné kvalifikace a jeden z těchto kandidátů je žena, má být dána přednost 

kandidátce ženského pohlaví za předpokladu, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny. 

                                                
144 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 30- 32 
145 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 28. 
146 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 17. 10. 1995, Eckhard Kalanke proti Freie 
Hansestadt Bremen, věc C - 450/93. In: MPSV Výběr judikátů Evropského soudního dvora o 
rovných příležitostech mužů a žen [online]. [Cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12457/Vyber-judikatu_I.pdf 
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Pan Kalanke inicioval soudní řízení, ve kterém se snažil domoci rozhodnutí, že systém 

kvót je v rozporu s právem. V rámci řízení o předběžné otázce se případ ocitl před ESD.  

ESD následoval velmi striktní stanovisko generálního advokáta Tesaura. 

Vyjádřil názor, že článek 2(4) směrnice představuje odchylku od zásady rovného 

zacházení, která zakládá individuální právo, a jako odchylka musí být vykládáno 

restriktivně. Rozhodl tedy, že brémský zákon, který garantuje automatickou přednost 

ženské kandidátce při shodnosti kvalifikace, překračuje meze výjimky obsažené 

v článku 2 odst. 4. Soud se zde přiklonil k pojetí pozitivních opatření jako derogace 

principu rovnosti.147 Soud dále zdůraznil, že rovnost příležitostí nemůže znamenat 

rovnost výsledků a zatímco opatření, která mají za cíl právě podporu rovnosti 

příležitostí mužů a žen jsou akceptována, v případě opatření zaměřených na rovnost 

výsledků, tomu tak být nemůže.148 

V důsledku rozhodnutí Evropská komise publikovala vyjádření směřující k Radě 

a EP, ve kterém se pokusila o vlastní interpretaci rozhodnutí ve věci Kalanke.149 Zde 

komise navrhla, aby rozhodnutí v Kalanke bylo interpretováno tak, že systém kvót je 

obecně přípustný za předpokladu, že takové kvóty nedávají automatickou přednost 

příslušníkům určité skupiny. V tomto ohledu musím s Komisí souhlasit, jistě není 

žádoucí dávat kandidátovi bezmeznou přednost jen pro jeho příslušnost k určité 

demografické skupině, velmi restriktivní postoj ale v této oblasti znamená jen velice 

pomalý pokrok, ne-li jeho znemožnění, což nepovažuji za žádoucí. 

Následovalo rozhodnutí ve věci Marschall 150 . Spolkový zákon Severního 

Porýní-Vestfálska o zaměstnancích ve veřejné službě stanovil v §25 (5), že „tam, kde je 

méně žen než mužů, zvláště pak ve vyšších třídách kariérního řádu, bude orgánem 

odpovědným za funkční postup dávána přednost ženám, a to i v případě stejné 

způsobilosti, schopností a profesionálního výkonu, pokud zvláštní důvody na straně 

individuálního (mužského) kandidáta nezvrátí tuto vyrovnanost v jeho prospěch.“ ESD 

opět rozhodoval na základě předběžné otázky. 

                                                
147 Rozsudek ve věci Kalanke 1995 op. cit., s. 143 
148 Radloff 2012 op. cit., s. 15 
149 Radloff 2012 op. cit., s. 15 
150 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, Hellmut Marschall proti Land 
Northein-Westfalen, věc C - 409/95. In: MPSV Výběr judikátů Evropského soudního dvora o 
rovných příležitostech mužů a žen [online]. [Cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12457/Vyber-judikatu_I.pdf 
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Generální advokát Jacobs se odvolával právě na rozhodnutí ve věci Kalanke. 

Dle jeho názoru národní zákon, který poskytuje lepší postavení příslušníkům jedné 

skupiny, v tomto případě ženám, znamená diskriminaci druhé skupiny, zde tedy mužů. 

Nic na tom nemění fakt, že tato priorita není poskytována automaticky, tedy možnost  

přihlédnout ke konkrétním zvláštním důvodům na straně kandidáta - muže, neboť 

kandidátce - ženě je dávána přednost jen na základě pohlaví.151 Dle obou generálních 

advokátů, Tesaura i Jacobse, v případě, kdy jsou oba kandidáti rovnocenně 

kvalifikovaní, předpoklad rovných příležitostí je již přítomen.152 Domnívám se, že zde 

oba generální advokáti zcela přehlídli fakt, že reálná situace jejich tvrzení naprosto 

hrubě neodpovídá a že ženy ve skutečnosti čelí překážkám bez ohledu na svou 

kvalifikaci. 

Soudní dvůr v tomto případě nenásledoval stanovisko generálního advokáta 

Jacobse a připustil, že existují stereotypy vůči ženám, které ústí v jejich diskriminaci, a 

to v případech, kdy formálně jsou kandidát a kandidátka rovnocenně kvalifikováni: 

„(...) i tam, kde jsou ženští a mužští kandidáti stejně kvalifikovaní, muži bývají při 

povyšování zvýhodňováni především kvůli předsudkům a stereotypům, týkajícím se role 

a výkonnosti žen v zaměstnání a obavám, např. že ženy z důvodu péče o rodinu a 

domácnost přeruší častěji svou kariéru, že budou méně přizpůsobivé pracovní době 

nebo že budou častěji nepřítomné kvůli těhotenství, porodu a kojení. Z těchto důvodů 

pouhá skutečnost, že mužský a ženský kandidát jsou stejně kvalifikovaní, neznamená, že 

mají oba stejnou šanci.“153 

Rozhodujícím faktorem ve věci Marschall nakonec bylo, že spolkový zákon, o 

němž bylo rozhodováno, obsahoval tzv. otevírací klausuli. Jednalo se o tu část 

ustanovení zákona, která poskytovala v jednotlivém případě možnost přihlédnout ke 

zvláštním důvodům na straně mužského kandidáta. Tímto tedy bylo předejito 

automatičnosti kvóty ve prospěch žen.154 Problematické je nadále, že Soud se nevyjádřil 

obecněji i k jiným typům pozitivních opatření, ale omezil se toliko na hodnocení 

předmětného sporu, neposkytl tedy členským státům návod, který by při implementaci 

jistých pozitivních opatření mohli následovat. Přesto vidím i tento posun za důležitý 

                                                
151 Radloff 2012 op. cit., s. 17 
152 Radloff 2012 op. cit., s. 18 
153 Rozsudek ve věci Marschall 1997 op.cit., bod 29 a 30 
154 Bobek, Boučková, Kühn 2007 op. cit., s. 324 
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právě proto, že Soud veřejně vyslovil, že ženy čelí stereotypům a že i srovnatelně 

kvalifikované ženy jsou oproti jejich mužským protějškům znevýhodněny na základě 

pohlaví. I když bychom se mohli divit tomu, proč to Soudu trvalo tak dlouho. 

V následujících případech155, které se dostaly před Soud, následoval Soud své 

rozhodnutí ve věci Marschall a kvóty považoval za slučitelné s principem rovného 

zacházení jen potud, pokud je přednost dávána ženě až po zhodnocení kvalifikací 

uchazečů. Překážky, kterým ženy mohou čelit z důvodů stereotypování či jiných tedy 

nemohou být překonávány za cenu odmítnutí kvalifikovanějšího mužského 

kandidáta.156 S tímto výkladem lze souhlasit, neboť je zaměřen na dosažení situace 

rovného zacházení se ženami a muži za současného respektování určitého standardu, 

kdy skutečně kvalifikovanější kandidát nebude znevýhodněn.  

4. Shrnutí kapitoly 

Článek 119 Smlouvy o evropském hospodářském společenství původně 

upravoval toliko povinnost členských státu zajistit rovnost při  odměňování mužů a žen 

při rovnosti (stejnosti) jejich práce, aniž by sledoval sociální cíle. Časem se z něj ale stal 

právní základ principu rovného zacházení na území Evropské unie a byl doplněn o 

směrnice, jakož i rozšířen v důsledku výkladu Evropského soudního dvora. Dnes je 

tento princip nedílnou součástí právního řádu Evropské Unie a patří k jejím základním 

zásadám. Přesto se zdá, že do některých oblastí, včetně oblasti zastoupení žen ve vedení 

obchodních společností, se ve skutečnosti tato zásada doposud nepromítla tak, jak 

bychom očekávali v roce 2016. 

Právě s cílem napravit tento stav představily v posledních letech některé 

evropské vlády iniciativy sloužící k navýšení zastoupení žen v businessu a to především 

formou kvót pro ženy ve vedení obchodních společností. Kvóty mají povahu tzv. 

pozitivních opatření, která mají za úkol vyrovnat existující nespravedlnost ve 

společnosti. Přesto je na ně ale z hlediska právního nahlíženo jako na derogaci principu 

                                                
155 V roce 2004 se pak Soud vyjádřil ještě v případu Briheche, ve kterém se sice vyslovil pro 
neslučitelnosti předmětného francouzského zákona s principem rovného zacházení, nicméně 
zároveň poznamenal, že rozsah ustanovení článku 141 (4) SES nemá nutně shodný rozsah jako 
ustanovení článku 2 (4) směrnice 76/ 207 a tedy pozitivní opatření, která nejsou povolena na 
základě směrnice by mohla teoreticky býti povolena na základě článku 141. 
156 Radloff 2012 op. cit., s. 25 
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rovného zacházení a je s nimi proto nakládáno velice opatrně a restriktivně. Z důvodu 

jejich kontroverzní povahy se jimi v minulosti několikrát zabýval i Evropský soudní 

dvůr, který se snažil interpretovat, kdy ještě jsou a kdy už nejsou slučitelná s právem 

Evropské unie. 

Na základě všech uvedených rozhodnutí Soudu se dá shrnout, že v souladu 

s principem rovnosti zacházení na úrovni EU by byla taková pozitivní opatření na 

podporu žen na pracovním trhu, která ženám poskytují přednost: 1. v oblasti, kde jsou 

nedostatečně zastoupeny, 2. nejedná se o absolutní, automatické dání přednosti na 

základě pohlaví, ale je prostor pro dostatečné individuální posouzení situace a kandidátů 

a ženská kandidátka má rovnocennou kvalifikaci s případným mužským 

protikandidátem a 3. takové opatření je přiměřené sledovanému cíli.  Členské státy, 

chtějí-li samy zahrnout systém kvót do svých právních systémů, musí na tato rozhodnutí 

Soudu brát ohled. 

V. Genderová rozmanitost 

1. Situace v Evropské Unii - statistiky 

V obdobném světle, v jakém se nese výše nastíněná všeobecná diskuze o 

diverzitě v obchodních společnostech, se rozvířila i diskuze o genderové diverzitě a 

všeobecně o rovnosti mužů a žen v Evropské Unii, a to zejména po spuštění iniciativ 

týkajících se směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové 

vyváženosti mezi členy dozorčích rad/ nevýkonnými členy správních rad společností 

kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. To ovšem nebyl první krok v cestě 

za vyšším zastoupením žen v radách. 

V roce 2011 vyzvala komisařka Viviane Reding kotované evropské společnosti, 

aby se podepsaly pod dobrovolný závazek ke zvýšení procentuálního zastoupení žen 

v jejich radách („Women on the Board Pledge for Europe“), a to na 15 % do roku 2015 

a na 40 % do roku 2020. Nicméně během 12 měsíců následujících po této výzvě 

podepsalo tento závazek pouze 24 společností v EU.157 V roce 2012 vydala Komise 

                                                
157 Evropská komise. European Commission weighs options to break the ‛glass ceiling’ for 
women on company boards. Tisková zpráva, 5. 4. 2012 [online]. [Cit. 22. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-213_en.htm 
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v rámci Evropské Strategie 2020 Zprávu o pokroku (Progress Report) nazvaný 

„Women in economic decision-making in the EU“158, ve kterém obhajuje „business 

case“ vyššího zastoupení žen ve vyšších patrech businessu, zejména ve velkých 

kotovaných akciových společnostech na území EU, shrnuje statistická data 

v jednotlivých členských zemích a vysvětluje potřebu regulace v této oblasti. Obdobně 

jako v již výše rozebraných diskuzích, objevují se zde jak mikroekonomické, tak 

makroekonomické důvody, proč je vyšší participování žen na tomto poli tak důležité - 

vyšší výkonnost společností, lepší odraz trhu, kvalitnější rozhodovací procesy, vyšší 

etičnost, lepší využití talentů, ale i nutnost zapojit ženy z důvodu stárnutí populace 

a hrozby ekonomického zpomalení z hlediska makroekonomického.159 

Zpráva dále shrnuje celkovou situaci na úrovni EU i na úrovni jednotlivých 

členských států. Dle těchto statistik ženy tvoří až 56 % osob v terciárním stupni 

vzdělání a většinu absolventů vysokých škol a až 45 % zaměstnaných osob v EU.160 

Teoreticky by tedy právě ženy měly být lépe vybaveny – kvalifikovány – k výkonu 

pozic vyžadujících kvalitní vzdělání. Nicméně čím dále stoupáme do vyšších pater 

téměř všech oborů, počet žen se snižuje. Znamená to, že naše společnost není schopna 

nebo snad ochotna potenciál těchto žen dostatečně využít? Dle zprávy byly ženy v roce 

2012 zastoupeny v radách společností161 na území EU průměrně pouhými 14 %.162 

Dle zjištění Evropské Komise vzrostlo v EU zastoupení žen v radách mezi 

říjnem 2010 a lednem 2012 průměrně o pouhých 1,9 procentních bodů. 163  Tento růst se 

samozřejmě výrazně liší země od země, ale stále se jedná o velmi pomalý vývoj. 

Nejvýraznější růst zaznamenaly země, které určitou formou přijaly legislativní opatření 

na podporu diverzity. Vedoucí zemí v tomto směru byla Francie, která v roce 2011 

přijala legislativní kvóty. Vyloučíme-li právě Francii z celkového hodnocení růstu 

zastoupení žen v této oblasti, dostaneme se na 1,1 procentních bodů namísto 1,9. 

                                                
158 Evropská komise, Progress report 2012 op. cit 
159 Evropská komise, Progress report 2012 op. cit., s. 9 
160 Evropská komise, Progress report 2012 op. cit., s. 9 
161  Zde myšlena představenstva i dozorčí rady, resp. všichni členové správních rad 
v monistickém systému, tedy průměr mezi všemi členy orgánů vedení v obchodních 
společnostech kotovaných na burzách na území EU. 
162 Evropská komise, Progress report 2012 op. cit., s. 9 
163 EU Progress Report 2012 op. cit., s. 13 
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V neposlední řadě existuje v EU stále řada zemí, v nichž některé společnosti (v 

některých případech až polovina společností) nemá ve svých radách ani jednu ženu. 164  

Do dubna 2015 sice procentuální zastoupení žen v radách společností stouplo na 

průměrných 23 %, tedy o 9 procentních bodů, jak shrnuje komisařka Věra Jourová 

v dokumentu nazvaném „Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019“165, 

nicméně velkou část tohoto růstu tvoří právě země, které přijaly legislativní opatření, 

zejména kvóty. Takovouto situaci v Evropě v roce 2016 považuji za zcela 

neuspokojivou a hodnou zájmu politiků i veřejnosti. V tomto světle je snaha Komise 

jistě ocenitelná, i když si nejsem jistá, zda právě navrhovaná opatření jsou těmi 

nejvhodnějšími. Právě snahu Komise, jakož i jiné možné přístupy zhodnotím na 

následujících stranách. 

2. Přístupy napříč Evropou 

V Evropě je dnes již mnoho států, které přistoupily k iniciativám na podporu 

rozmanitosti jak v oblasti politiky, tak právě v oblasti vedení obchodních společností. 

Opatření, která přijaly jednotlivé státy EU v této oblasti se od sebe ovšem diametrálně 

liší. Některé přistoupily na cestu legislativní a ve svých právních předpisech zakotvily 

určitá pravidla pro účast žen zpravidla v kotovaných společnostech, a to formou kvót, 

jejichž nedodržení je postihováno, anebo kvót, za jejichž nedodržování sankce 

stanoveny nejsou. Kvóty se sankcemi zavedla právě Francie, dále Itálie a Belgie a tyto 

tři země se tak nejvíce přibližují právní úpravě v Norsku, které je průkopníkem v této 

oblasti. Ani jedna ze zemí EU ovšem nepřistoupila na tak drastická opatření, jaké 

přijalo Norsko, kde společnostem, které nenaplní cíle kvót za některých podmínek hrozí 

až nucené zrušení. Naopak bez sankcí jsou kvóty v Nizozemí a Španělsku. Rozdílné 

jsou také cíle, ke kterým jednotlivé kvóty míří. Pohybují se zpravidla v rozmezí 25 –

 40 %.166 

Kromě kvót se rozšířila také opatření na kvazi dobrovolném základě. Jedná se 

o tzv. flexi-kvóty, kdy si společnosti samy musí stanovit určité konkrétní cíle na dané 

                                                
164 EU Progress Report 2012 op. cit., s. 13 
165 Evropská komise. Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 [online]. Brussels, 
SWD, 2015. [Cit. 28. 3. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf 
166 EU Progress Report 2012 op. cit., s. 13 
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období a zároveň průběžně zveřejňovat zprávy o současném stavu. Důležitou roli mezi 

nelegislativními opatřeními hrají kodexy corporate governance, do kterých bývají 

vtělována doporučení na zvýšení zastoupení žen v radách společností. Na rozdíl od 

zákona s sebou tyto kodexy nenesou žádné sankce, ale spoléhají se toliko na tlak jednak 

zevnitř organizací, jednak zvnějšku, od médií i veřejnosti, a snaží se takto vysokou 

úrovní transparentnosti vyvíjet na společnosti další nátlak a donutit je, aby těmto 

doporučením dostály.167 Společnosti nemusí tato doporučení respektovat, pokud dokáží 

takovou odchylku odůvodnit ve smyslu principu „comply or explain“, který vyžaduje 

od společností, které nedostojí doporučením v kodexu obsaženým, aby zdůvodnily, proč 

těmto závazkům nebyly schopny vyhovět, případně aby rovněž oznámily, jaká opatření 

přijmou, aby k těmto pochybením již nedocházelo. Charakteristické je, že takové 

kodexy se vztahují jen na kotované společnosti a jsou zpravidla formulovány velmi 

vágně a obecně.168 

Kromě těchto tří základních modelů mohou státy dále motivovat snahy 

společností např. také udělováním ocenění za prosazování politiky diverzity. Některé 

země vydávají charty na podporu zapojení žen ve společnostech a vyzvou své obchodní 

společnosti k jejich podpisu. A konečně např. v Německu skupina společností DAX30 

sama oznámila svůj záměr zvýšit zastoupení žen ve svých řadách.169  

Každý z modelů má svá pro i proti. Zatímco kvóty budou jistě modelem 

nejefektivnějším a zejména budou-li na jejich nedosažení navázány sankce, dosáhnou 

požadovaného výsledku rychle a jistě, jejich nevýhodou je uniformita, neboť nejsou 

schopny reagovat na situaci v konkrétní společnosti. Je-li naším cílem dosažení 

výsledku, a to pokud možno v krátkém časovém horizontu, jsou kvóty tím pravým 

nástrojem. Osobně se domnívám, že kvóty jsou vhodnější v zemích, kde nejsou rozdíly 

mezi obchodními společnostmi co do zastoupení určité skupiny (zejména žen) ve 

vedení obchodních společností významné. Je-li tomu naopak, systém kvót nepovažuji 

za vhodný, neboť by společnostem s nízkým procentem zastoupení pravděpodobně 

neposkytl dostatek času na provedení kvalitního výběru kandidátů v případě, kdy by byl 
                                                

167 Financial Reporting Council Limited. What constitutes an explanation under 'comply or 
explain'? London, February 2012. Dostupné z: https://www.frc.org.uk/Our-
Work/Publications/Corporate-Governance/What-constitutes-an-explanation-under-comply-or-
ex.pdf 
168 Josková 2013 op. cit. 
169 EU Progress Report 2012 op. cit., s. 14 
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časový horizont nastaven podle průměru či společností s vyšším zastoupením. Naopak 

byl-li by nastaven dle těchto společností s potřebou vyšší časové dotace, domnívám se, 

že by byl až příliš velkorysý k těm, které již dosáhly vyšší úrovně a jsou schopny 

postupovat rychleji. 

Kodexy corporate governance umožňují společnostem postupovat tak, aby to 

odpovídalo jejich individuálním možnostem. Na druhou stranu je jejich nevýhodou 

v praxi nízká efektivita, neboť společnosti nejsou za jejich nedodržování 

postihovány.170 Zůstaneme-li tedy jen u nich a budeme-li společnostem poskytovat 

toliko doporučení, aniž bychom byli schopni respektování těchto doporučení vymáhat, 

obávám se, že efekt nebude dostatečný. Samozřejmě existují společnosti, které budou 

reagovat a z příkladu Velké Británie se zdá, že i velká většina společností v některých 

státech je schopna se tímto způsobem aktivizovat. Nepostradatelným faktorem je ovšem 

vůle. Chybí-li vůle společností samotných, všemi dobrovolnými iniciativami docílíme 

toliko vyššího povědomí o této problematice, ale nejsme schopni požadovaný výsledek 

vymáhat.  

Třetím možným modelem je flexi-kvóta jakožto kvazi dobrovolný přístup. 

Společnostem se umožňuje přizpůsobení postupu svým konkrétním potřebám, ale při 

tom se po nich vyžaduje, aby vyvinuly konkrétní činnost. Dle Joskové může tento 

systém podpořit i ochotu společností tento závazek splnit, když jim není vnucován, ale 

je stanoven jimi samotnými.171 Stejně jako u kodexů je ale tato cesta méně efektivní než 

pevné stanovení kvóty a není-li zároveň stanovena alespoň minimální hranice, není 

dosažení požadovaného cíle garantováno. Z mého hlediska je tento model pro 

společnosti přijatelnějším než pevně stanovená kvóta, neboť mohou samy rozhodovat o 

svých konkrétních cílech a zahrnout do nich své vlastní možnosti. Obávám se ovšem, že 

omezí-li se zákonodárce na zakotvení flexi-kvóty, aniž by rovněž stanovil konkrétní 

rámec (minimální kvótu, nutnost zvyšování v určitém období, časový rámec), bude 

potenciální pokrok velmi zdlouhavý. 

V důsledku rozličných efektů, výhod i nevýhod jednotlivých modelů, jakož i 

v důsledku rozdílnosti situace v jednotlivých zemích, volí země napříč Evropou velice 

odlišné způsoby, jak dosáhnout vyšší rozmanitosti ve vedení obchodních společností. 

                                                
170 Josková 2013 op. cit. 
171 Josková 2013 op. cit. 
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Evropská komise si nicméně stanovila za cíl prosadit řešení uniformní, které sjednotí 

právní úpravu napříč EU. Této snaze se budu věnovat dále. Nejprve se ještě blíže 

zaměřím na konkrétní modely, které zvolily některé Evropské země, a to Norsko, 

jelikož se jedná o zemi, která jako první zavedla systém kvót, Velkou Británii 

s ohledem na její snahy o prosazení „dobrovolného přístupu“ a nakonec Českou 

republiku.  

3. Úprava v některých evropských zemích 

3.1 Norsko 

Norsko bylo a je průkopníkem na evropské i světové úrovni co se prosazování 

zastoupení žen v businessu, konkrétně v radách společností, týče, a při každé diskuzi o 

kvótách dříve nebo později dojde na „příklad Norska“. Norsko jako první v roce 2003 

novelou zákona změnilo svůj zákon o obchodních korporacích a zakotvilo požadavky 

na zastoupení žen v radách společností. Pravidla zněla následovně: 1. V radách se 

dvěma až třemi členy musí být zastoupena obě pohlaví. 2. V radách se čtyřmi až pěti 

členy musí mít každé pohlavní alespoň dva zástupce. 3. V radách s šesti až osmi členy 

musí mít každé pohlaví alespoň tři zástupce. 4. V radách s více než devíti členy musí 

být každé z pohlaví zastoupeno alespoň ze 40 %.172  

Tato pravidla se aplikují na veřejně kotované obchodní společnosti, na 

společnosti vlastněné státem a na společnosti vlastněné obcemi. Tyto povinnosti byly 

zprvu ale toliko uloženy, jejich nenaplňování již nebylo sankcionováno. Tak tomu bylo 

do roku 2005, kdy průzkumy zjistily, že podíl žen v radách společností se sice zvýšil, 

ale na pouhých 17 %.173 Další novelou proto byly na tyto povinnosti aplikovány sankce, 

nepřísnější z nichž je nucené zrušení společnosti, a společnostem byla poskytnuta 

dvouletá lhůta na to, aby svůj stav přizpůsobily zákonným požadavkům. Stejně tak při 

vzniku nové společnosti, která této povinnosti podléhá, pokud by dané požadavky 

                                                
172 Norský Zákon o obchodních korporacích (Norwegian Public Limited Liability Companies 
Act). Zákon ze dne 13. 6. 1997, č. 45, ve znění pozdějších právních předpisů [online]. Ust. § 6-
11a. [Cit. 28. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.access-info.org/wp-
content/uploads/Norwegian%20Public%20Limited%20Liability%20Companies%20Act.pdf 
173 Bertrand, Marianne; Black, Sandra E.; Jensen, Sissel; Lleras-Muney, Adriana. Breaking the 
Glass Ceiling? The Effect of Quotas on Female Labour Market Outcomes in Norway [online]. 
2014, [cit. 30. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.nber.org/papers/w20256. S. 7 
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nesplňovala, pověřený orgán by odmítl její registraci.174 V roce 2008 činil průměrný 

podíl žen v radách povinných společností již předepsaných 40 %.175Tato pravidla jsou o 

to přísnější, že norské společnosti jsou organizovány dle tzv. „one-tier“ modelu 

a vztahují se tedy na členy exekutivní i neexekutivní.176 

Krátce bych se ještě zastavila u argumentů, které se v rámci norské debaty 

objevovaly. Politická reprezentace, která zákon nakonec prosadila, se opírala o 

argumentaci lidskými zdroji, konkrétně o argument, že, jelikož všeobecně je talent 

a potenciál rozvržen rovnoměrně ve společnosti mezi muže a ženy, fakt, že muži 

naprosto dominují svým počtem v zasedacích místnostech rad společností, nemůže než 

znamenat, že talent a potenciál žen je naprosto nedostatečně využíván.177 Rady nabíraly 

do svých řad stále téměř výhradně muže, zatímco o ženách jako o kvalifikovaných 

kandidátkách nebylo ani uvažováno. Tento argument jsem zmínila i v rozboru 

konkrétních důvodů na podporu diverzity, nicméně vedle čistě ekonomických důvodů, 

které se diskutují nejčastěji, zaniká. Proto je fascinující, že Norsko na něm naopak svůj 

„business case“ za více žen v radách stavělo. Já jej považuji shodně s tehdejší norskou 

politickou reprezentací za klíčový. 

Proti tomuto bylo argumentováno nedostatkem kvalifikovaných žen, které by 

pozice mohly zastávat, a docházelo by tak k nahrazování kvalitních mužských členů 

méně kvalitními ženskými. Oponenti kvót zde brojili tím, že „boj“ za participaci žen 

měl začít na nižších úrovních korporátních sfér, tedy v managementu, tak, aby se 

postupně právě vytvořil dostatečný okruh kvalifikovaných a zkušených ženských 

kandidátů na tyto role.178 Toto tvrzení se zdá býti částečně odůvodněným, když je 

pravdou, že i na vyšších manažerských pozicích jsou muži ve většině a právě odsud 

bývají členové rad nejčastěji „čerpání“. Na druhou stranu s ohledem na to, že mluvíme 

o prospěšnosti diverzity, není přeci podmínkou, že za člena orgánu vedení obchodní 

společnosti musí být přijat někdo, kdo před tím vykonával v této společnosti 

manažerskou pozici. 

                                                
174 Storvik; Teigen 2010 op. cit., s. 9 
175 Bertrand; Black; Jensen; Lleras 2014 op. cit., s. 7 
176 Storvik; Teigen 2010 op. cit., s. 5 
177 Storvik; Teigen 2010 op. cit., s. 6 
178 Storvik; Teigen 2010 op. cit., s. 7 
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Důležitým poznatkem, na který je třeba upozornit, je rozhodnutí některých 

povinných společností změnit svou právní formu a těmto povinnostem se tak vyhnout. 

V roce 2003 existovalo v Norsku 563 tzv. Allmennaksjeselskap (zkráceně ASA), což je 

norský název  pro společnost, která se svou formou podobá české akciové společnosti. 

V roce 2005 bylo ASA společností již jen 346 a v roce 2008, kdy vstoupily v účinnost 

ustanovení o sankcionování, pouhých 179 ASA společností.179 Pravděpodobnost toho, 

že se společnost v letech 2003 až 2009 rozhodla změnit svou právní formu, byla vyšší 

mezi společnostmi, které před zavedením kvót ve svých radách měly nižší procento 

žen.180 Z této zkušenosti bych doporučila i ostatním státům vzít si ponaučení zejména 

takové, že bude-li jimi zvolený systém a stanovené sankce příliš přísné, hrozí právě 

tento „útěk“ povinných společností. Rovněž je zřejmě vhodné umožnit výjimku pro 

některé oblasti, ve kterých jsou téměř výlučně zaměstnáváni muži i na úrovni „běžných 

zaměstnanců“, což mimochodem navrhuje právě i Komise. 

Na druhou stranu se tak ukázalo částečně lichým tvrzení o nedostatku 

kvalifikovaných kandidátek na pozice v radách. Je sice pravda, že ženy v radách jsou 

průměrně o 3 až 4 roky mladší než jejich mužští kolegové, tento průměrný věkový 

rozdíl se ale nezměnil s novou legislativou.181 Jistá změna ovšem nastala, a to právě 

změna ve kvalifikaci, alespoň té „na papíře“. Před zavedením kvót byl velký rozdíl 

mezi počtem žen a počtem mužů v radách, kteří obdrželi titul ekonomického zaměření 

nebo MBA. Po reformě se ale tento rozdíl začal podstatně snižovat, až téměř vymizel. 

Předpokládáme-li, že tato forma vzdělání tvoří součást kvalifikace pro výkon funkce 

v radě společnosti, kvalifikace žen po reformě se všeobecně přiblížila kvalifikaci mužů 

a oproti stavu před reformou se zvýšila.182 Kromě toho tato změna měla rovněž vliv na 

výdělky těchto žen, resp. na rozdíl výdělků mezi muži a ženami, a to takový, že tento 

rozdíl se podstatně snížil a výdělky se vyrovnaly.183 Dle mého názoru právě tato 

zkušenost z Norska jasně ukazuje, že kvalifikované ženy se zájmem o kariérní růst 

v obchodních společnostech existují a že jsou navíc ochotny na sobě pracovat, rozvíjet 

se a vzdělávat tak, aby byly schopny takové funkce zastávat. 

                                                
179 Bertrand; Black; Jensen; Lleras 2014 op. cit., s. 7 
180 Bertrand; Black; Jensen; Lleras 2014 op. cit., s. 7 
181 Bertrand; Black; Jensen; Lleras 2014 op. cit., s. 11 
182 Bertrand; Black; Jensen; Lleras 2014 op. cit., s. 11 
183 Bertrand; Black; Jensen; Lleras 2014 op. cit., s. 27 
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Ahern a Ditmar došli k závěru, že v důsledku kvóty došlo ke krátkodobému 

poklesu hodnoty obchodních společností.184 Dle jejich názoru je toto vysvětlitelné právě 

o něco mladšími a méně zkušenými ženami, ale též změnou některých hlavních politik 

těchto společností. Obdobně shledávají Matsa a Miller, že ženy mají v některých 

směrech jiné preference než muži a kladou větší důraz na zájmy akcionářů a dalších 

zúčastněných stran a z tohoto důvodu jsou ochotny „obětovat“ krátkodobé zisky. 

Naopak ale naznačují, že přítomnost více žen má pozitivní vliv na maximalizaci 

dlouhodobé návratnosti investic.185 Já nejsem schopna fundovaně komentovat konkrétní 

ekonomické dopady, ale domnívám se, že stejně jako Hamdani hodnotila studie 

zaměřené na posouzení vlivů vyšší rozmanitosti v obchodních společnostech na základě 

tzv. „market-valuation approach“, dalo by se i zde uvažovat, zda akciové trhy 

nereagovaly krátkodobě negativně např. jako následek předpokládaných nákladů, které 

musely společnosti vynaložit na podporu diverzity. 

Zatímco složení rad co do počtu žen se (pochopitelně) radikálně změnilo, jedna 

změna nenastala, a to změna počtu ženských předsedkyň v radách, který je i nadále 

zcela minimální. Rovněž tato zákonná povinnost neměla tzv. „spill-over“ efekt, tedy 

neměla za následek to, že by se počet žen na dalších úrovních businessu, především na 

vyšších manažerských postech, rovněž zvyšoval.186 Možná je na takové hodnocení ale 

ještě příliš brzy. Dle slov Cilie Eber-Liebeskind z roku 2010 ale byla již tehdy, 7 let po 

reformě, tato kvóta společností i politiky akceptována, sdružení zaměstnavatelů 

nevypovědělo při implementaci opatření žádné komplikace a rozhovory s lídry byznysu 

napovídají, že toto téma již není ve společnosti kontroverzním.187 

3.2 Velká Británie 

Ve Velké Británii neexistují žádné zákonem stanovené kvóty pro ženy v radách 

společností, ale problematika nedostatečného zastoupení žen je řešena nástroji soft-law, 

                                                
184 Ahern, Kenneth; Ditmar, Amy. The Changing of the Boards: The Impact on Firma Valuation 
of Mandated Female Board Representation. In: Quarterly Journal of Economics [online]. 2012, 
[cit. 20. 3. 2016], s. 139. Dostupné z: 
https://www8.gsb.columbia.edu/leadership/sites/leadership/files/AmyDittmarDec2010.pdf 
185 Matsa, D.; Miller, R. A Female Style in Corporate Leadership? Evidence from Quotas 
[online]. In: American Economic Journal: Applied Economics. 2013, vydání 5, č. 3. [Cit. 20. 3. 
2016], s. 161. Dostupné z: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.5.3.136 
186 Storvik; Teigen 2010 op. cit., s. 8 
187 Storvik; Teigen 2010 op. cit., s. 8 
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doporučeními a mimoprávními iniciativami. V roce 2011 požádala britská vláda Lorda 

Daviese a další odborníky, aby vypracovali zprávu o situaci žen v britských 

společnostech (dále též „Zpráva“) a zahrnuli do ní doporučení, pomocí kterých bude 

dosaženo vyšší diverzity.  

V této zprávě (Lord Davies‘ Report, 2011) shrnuje tým odborníků, že v roce 

2010 ženy tvořily toliko 12,5 % členů rad188 tzv. FTSE 100189 společností, což sice 

oproti 9,4 % v roce 2004 znamenalo nárůst, ale jen velice malý. Zpráva se se svými 

argumenty opírá o studie, které podporují „business case“ za vyšší zastoupení žen a 

dovolává se tvrzení, že takové společnosti jsou výkonnější, schopnější přijímat kvalitní 

rozhodnutí apod. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že zatímco při nástupu do zaměstnání po 

absolvování vysoké školy nejsou takto drastické rozdíly v zastoupení žen a mužů 

patrné, čím výše se postupuje, tím méně žen v porovnání s muži prostupuje do vyšších 

pater obchodních společností.190 

Zpráva dochází k sérii doporučení, mezi nimi zejména k těmto: 1. FTSE 350191 

společnosti by si měly stanovit procentuální cíle ohledně toho, jakého zastoupení žen ve 

svých radách chtějí do roku 2013 a do roku 2015 dosáhnout a FTSE 100 společnosti by 

měly mířit alespoň k 25 % do roku 2015. Tyto cíle by měly být veřejně oznámeny. 

2. Kotované společnosti by měly mít povinnost každoročně zveřejnit poměr žen v jejich 

radách, jakož i poměr žen ve vyšším managementu a celkový poměr ženských 

zaměstnanců. 3. Corporate governance kodex by měl být upraven tak, aby podporoval 

diverzitu a zahrnoval některá konkrétní opatření. 4. Vedle ženských kandidátů na členky 

rad zevnitř společností, které zde doposud působily na manažerských pozicích, je třeba 

při výběru nových členek brát v úvahu rovněž kandidátky zvnějšku, podnikatelky, 

akademičky, ženy ve veřejném sektoru a další, které nemají takové příležitosti a přístup 

k tréninkovým programům, ale přesto mohou být kvalifikovanými kandidátkami na roli 
                                                

188 Jelikož ve Velké Británii jsou společnosti řízeny na bázi tzv. monistického modelu, kdy mají 
toliko jednu radu, která má výkonné i nevýkonné členy, čísla zde uváděná obecně pro členy rad 
zahrnují oba tyto typy členství. 
189 Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE) zahrnuje sto společností s nejvyšší tržní 
kapitalizací, které sídlí ve Velké Británii, a jejichž akcie se obchodují na londýnské burze 
(London Stock Exchange). 
190 Lord Davies of Abersoch, CBE a kolektiv autorů. Women on Boards February 2011 [online]. 
2011, [cit. 20. 3. 2016], s. 5. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31480/11-745-
women-on-boards.pdf 
191 Financial Times Stock Exchange 350, obdobně jako FTSE 100 viz výše. 
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členek rad společností.192 Zpráva se ovšem vyslovila proti genderovým kvótám pro rady 

s argumentem, že se tito odborníci domnívají, že přijímání do rad by mělo být činěno na 

základě potřeb společnosti, schopností a dovedností a jelikož věří, že růst zastoupení 

žen v této oblasti lze rychle zvýšit na dobrovolné bázi za podpory vlády.193 

V roce 2015 vyšla zvláštní edice Daviesovy zprávy - shrnutí po pěti letech194. 

Zde se dočteme, že Británie ušla obrovský kus cesty za zvýšením zastoupení žen 

v korporátní sféře a FTSE 100 společnosti překonaly průměr 25 % (26,1 % v říjnu 

2015), který byl stanoven jako doporučující. Dále se dočteme, že zatímco v roce 2011 

bylo mezi společnostmi FTSE 350 celých 152 rad bez jediné členky ženského pohlaví, 

v roce 2015 jich bylo již jen 15.195 Velká Británie stále bojuje za svůj „dobrovolný“ 

přístup namísto povinných kvót a zdůrazňuje, že v Evropě je v poměru zastoupení žen 

šestá za Norskem, Švédskem, Francií, Finskem a Belgií, což jsou země, které z většiny 

přijaly systém kvót.196 Británie si je vědoma, že tento systém je schopen výsledků 

dosáhnout rychleji. Na druhou stranu, jsou i země, které kvóty mají, a přesto za Británií 

zaostávají. Lord Davies a jeho kolegové tvrdí, že žádná země nemá univerzální a jediné 

správné řešení, jak dosáhnout ideálního stavu nebo se k němu co nejvíce přiblížit a věří, 

že právě motivování společností samotných, aby dobrovolně dosahovaly stanovených 

cílů a podporovaly ženy v jejich cestě nahoru, je řešením přijatelnějším. Britové se to 

zřejmě snaží dokázat i Evropě, když říkají, že jsou si vědomi, že jim stále zbývá dlouhá 

cesta k cíli a že na této cestě jistě mnohokrát uslyší hlasy volající po rychlejším 

progresu, nicméně oni mají dostatek důkazů pro to, že jejich „dobrovolný“ systém 

funguje a že britský byznys dostojí svým slibům a dokáže tento stav napravit vlastními 

silami.197 

Zpráva cituje vyjádření předsedy rady jedné nejmenované společnosti na 

seznamu FTSE: „Zaměření Daviesovy zprávy se natolik povedlo, že se tato iniciativa 

téměř spojila se sférou byznysu, když ho vyzvala, ať společně pracují na tom, aby se 

                                                
192 Women on Boards February 2011 op. cit., s. 7 
193 Women on Boards February 2011 op. cit., s. 20 
194 Lord Davies of Abersoch, CBE a kolektiv autorů. Women on Boards Davies Review Five 
Years Summary October 2015 [online]. 2015, [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482059/BIS-15-
585-women-on-boards-davies-review-5-year-summary-october-2015.pdf 
195 Davies Review Five Years Summary 2015 op. cit., s. 8 
196 Women on Boards February 2011 op. cit., s. 10 
197 Davies Review Five Years Summary 2015 op. cit., s. 10 
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vyhnuly kvótám, protože pokud by tak neučinily, lidé z Evropy je mohou uvalit 

nedobrovolně. A tak my všichni na tom velmi těžce pracujeme a stojíme sami proti 

zbytku Evropy v boji a tvrdíme, že existuje lepší způsob, jak dosáhnout cíle. Pojďme 

jim dokázat, že tohle je lepší způsob.“198 

Zdá se, že Velká Británie musí tedy bojovat na dvou válečných polích najednou, 

jednak na poli byznysu, aby dosáhla stanovených cílů, a to „svojí“ cestou, jednak na 

poli politickém, když musí sama přesvědčit zbytek Evropy, že „její“ cesta je lepší. 

Takhle to jistě není, v každé zemi nalezneme odpůrce i příznivce kvót a zdaleka ani 

polovina zemí EU ještě žádné kvóty sama nepřijala. Je zřejmé, že kvóty by výsledků 

dosáhly rychleji, ale tvrzení Lorda Daviese se zdá být rozumné a logické. Jistě je 

všeobecně přijatelnějším řešení, kdy přesvědčíme celou společnost a obchodní 

společnosti samotné o tom, že  ony samy by měly chtít podporovat ženy a průběžně si 

stanovovat cíle ve formě procenta žen, kterého na konkrétních úrovních své struktury 

chtějí dosáhnout a v jakém časovém horizontu. Je ale toto opravdu realistické? Možná, 

že v zemích, kde již nefunguje zaběhlé rozdělení rolí žena - muž, kde je společenská 

odpovědnost na vyspělé úrovni, to možné je. Ale co země, kde se rady stále obsazují ze 

známosti nebo země, kde převažují stereotypy o roli ženy v domácnosti? Nikdo snad 

nemůže tvrdit, že takové země v Evropské Unii nejsou. 

Lord Davies může tvrdit a může i mít pravdu v tom, že Británie je zářným 

příkladem toho, že „dobrovolný“ přístup funguje a že kvóty nejsou potřeba, ale zřejmě 

nelze generalizovat, že by takový přístup fungoval i kdekoliv jinde. V neposlední řadě 

je nasnadě se ptát, zda Británie a její sféra byznysu není rovněž poháněna samotnou 

potřebou dokázat Evropě, že její přístup funguje a je lepší, že ona žádné kvóty 

nepotřebuje. Konečně i hrozba toho, že nedosáhnou-li společnosti nějakých výsledků 

samy, bude jim řešení „nadiktováno“ z EU může působit motivačně. V jednom bych ale 

s Británií souhlasila, a to s jejími pochybnostmi o vhodnosti „one-size-fits-all“ přístupu 

Evropské komise, která prosazuje jednotný režim pro všechny členské státy a všechny 

společnosti bez ohledu na konkrétní situaci v současné době. 

                                                
198 Vlastní překlad z původního znění: „The positioning of the Davies Review did a very good 
job of almost aligning itself with business and saying let’s work together to avoid quotas 
because if you don’t, people in Europe might impose them upon you, and we’re all working very 
hard and we’re standing alone against the rest of Europe in fighting and saying that this is a 
better way of doing it. So let’s prove to them that this is a better way of doing it.“ 
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Na základě hodnocení a doporučení obsažených ve zprávách komise Lorda 

Daviese byl následně upraven britský Corporate Governance Code. Konkrétně do něj 

byla vtělena dvě ustanovení týkající se diverzity. Jednak se do ust. B.2.4 Kodexu vkládá 

věta, dle které by výroční zpráva společnosti měla obsahovat popis politiky rady 

společnosti ohledně diverzity, včetně té ve smyslu pohlaví, jakož i zhodnocení cílů, 

které si rada vytyčila a toho, jak si stojí na cestě k jejich dosažení. Dále v sekci 

„Podpůrné principy“ byla vložena věta ohledně toho, jak hodnotit radu společnosti, a to 

tak, že by měly být zohledněny schopnosti, zkušenosti, nezávislost a znalost společnosti 

v rámci rady, jakož i diverzita, včetně té genderové, schopnost fungování jako jednotky 

a další faktory relevantní pro její efektivitu.199 

3.3 Česká republika 

V České republice není žádná zákonná úprava, ale ani žádná jiná forma regulace 

této problematiky, a existuje jen malé množství dokumentů monitorujících statistická 

data ohledně reálné situace v českých akciových společnostech. První veřejné diskuze 

na téma diverzity ve vedení obchodních společností a v rozhodovacích pozicích obecně 

se u nás objevují až s otevřením tématu v EU. Do té doby se naši politici pohoršovali 

„jen“ nad jedním z největších platových rozdílů mezi ženami a muži v Evropě, jehož 

jednou z hlavních příčin je právě vertikální segregace trhu práce, v jejímž důsledku jen 

velmi malé procento žen pronikne do vysokých funkcí, tedy do pozic, které jsou lépe 

placeny.200 Pozice české vlády v rámci celoevropské diskuze byla od počátku „proti 

kvótám“, aniž by nabízela jakýkoliv alternativní nástroj. Navíc, jak zdůrazňuje Stínová 

zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (dále též „Stínová 

zpráva“)201, „konzistentně negativní postoj vlády ČR je v rozporu s ostatními vládními 

                                                
199Financial Reporting Council. Feedback Statement: Gender Diversity on Boards [online]. 
2011, [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z:  https://www.frc.org.uk/FRC-Documents/FRC/Feedback-
Statement-Gender-Diversity-on-Boards.aspx 
200 Feedback Statement: Gender Diversity on Boards  2011 op. cit. 
201 Stínová zpráva je publikací, která vznikla v rámci projektu Hájíme práva žen v ČR za 
podpory Nadace Open Society Fund Praha a Norských fondů a za finanční účasti Úřadu vlády 
ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti. 
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deklaracemi a strategickými cíli, prostřednictvím nichž se k podpoře genderové rovnosti 

hlásí.“202  

Z analýzy dat týkajících se zastoupení žen a mužů ve společnostech, které by 

podléhaly Směrnici, vyplývá, že ČR si vede i mezi evropskými zeměmi velmi špatně. 

Analýza zastoupení žen a mužů ve vedení veřejných firem203, ve které se její autoři 

pokusili zmapovat situaci v českých společnostech, shrnuje data o 13204 obchodních 

společnostech kotovaných na Burze cenných papírů Praha. Konkrétně jde-li o dozorčí 

rady těchto obchodních společností, měla ČR dle analýzy s pouhými 7 % druhé nejhorší 

zastoupení žen v EU, když pouze 4 ze 71 pozic byly obsazeny ženami. V žádné z těchto 

dozorčích rad nebyla předsedkyní žena a v žádné z dozorčích rad navíc neseděla více 

než jedna žena205, tedy nejen samotné zastoupení žen v dozorčích radách obecně je 

v Čechách podprůměrné, ale i předsednictví žen, které je oproti evropskému průměru 

5 % (který je rovněž sám na neskutečně nízké úrovni) v ČR na nule. V květnu roku 

2016 byla zpracována nová analýza neziskovou organizací Byznys pro společnost, ze 

které vyplývá, že se za posledních pár let tato situace nezlepšila, když jejich data 

ukazují, že průměrné zastoupení žen v dozorčích radách a představenstvech společností 

kotovaných na burze je na úrovni 5 %.206 

Tato analýza také ale zjistila, že zatímco čísla v českých akciových 

společnostech kotovaných na burze jsou alarmující, v jiných kategoriích společností 

jsou údaje podstatně optimističtější. V kategorii Top 250 společností podle obratu 

dosáhlo zastoupení žen v roce 2015 v dozorčích radách 13,9 %, v akciových 

společnostech s obratem nad 100 milionů dokonce 27,1 % a podíváme-li se na dozorčí 

                                                
202 Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 [online]. Praha, 
Česká ženská lobby, 2015. [Cit. 20. 3. 2016],  s. 27. Dostupné z: 
http://www.czlobby.cz/sites/default/files/news_download/stinova_zprava_tisk.pdf 
203 Janský, Petr; Krotil, Kryštof; Pavlas, Tomáš. Bereme ženy na palubu. Analýza zastoupení 
žen a mužů ve vedení veřejných firem [online]. 2013, [cit. 25. 3. 2016]. Dostupné z: 
file:///Users/admin/Downloads/brozura-v9-web.pdf 
204 Informace pocházejí z posledních dostupných údajů ve výročních zprávách za rok 2013, 
případně za první polovinu roku 2014, publikovaných na webových stránkách pražské burzy. 
205 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. 3. 2016]. Dostupné z: http://diverzita.cz/wp-
content/uploads/2015/11/PRIKLADY-DOBRE-PRAXE-EU_Nemecko_Norsko.pdf 
206 Byznys pro společnost. Index zastoupení žen ve vedení 2015. Doprovodný materiál ke 
konferenci Ženy ve vedení ze dne 16. 5. 2016. 
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rady společností s počtem zaměstnanců nad 100, je jich 25,1 %.207 Trend je tedy takový, 

že čím větší společnost, tím méně žen, nejméně jich pak je právě ve společnostech 

kotovaných na burze, tedy těch, na které by se vztahovala i evropská směrnice. 

Zajímavým je také tvrzený závěr z provedené analýzy, že ve společnostech, v nichž má 

dozorčí rada nebo představenstvo předsedkyni - ženu, přináší to i vyšší zastoupení žen 

v tom daném orgánu.208 Tato skutečnost by mohla indikovat, že ženy se vzájemně ve 

svém postupu do vyšších pozic podporují a že s postupem času by tzv. „spill-over“ 

efekt mohl skutečně nastat.  

Současná vláda ČR si rovnost mužů a žen bere za jednu ze svých priorit a 

v článku 3.12 svého Programového prohlášení vlády 209  ze dne 12. února 2014 

prohlašuje následující: „Vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů. 

Vláda se zaměří na potlačování genderově podmíněného násilí. Bude usilovat o 

slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, včetně zajištění dostatečných 

kapacit předškolních zařízení a podpory flexibilních a stabilních forem práce, dále bude 

usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu 

za stejnou nebo srovnatelnou práci. V oblasti ochrany lidského života, tak jak ji definuje 

Listina základních práv a svobod, vláda nebude zasahovat do současného právního 

stavu.“  

Odbor lidských práv a ochrany menšin při Úřadu vlády České republiky 

identifikoval cíle v této oblasti pro nadcházející roky ve vládní Strategii pro rovnost žen 

a mužů v ČR na léta 2014-2020 (dále též „Strategie“)210. Strategie zejména proklamuje, 

že jednou z priorit vlády je právě rovnost žen a mužů a že právě v tomto dokumentu 

vláda vymezuje svou politiku pro oblast genderové rovnosti.211 Pokud se pak dále 

podíváme do sekce 2. Strategické oblasti, v oddílu dvě nalezneme kapitolu nazvanou 

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Dokument zde 

                                                
207 Byznys pro společnost, op. cit. 
208 Byznys pro společnost, op. cit. 
209 Vláda České republiky. Programové prohlášení vlády ČR [online]. Schváleno dne 12. 2. 
2014. [Cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-
dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/ 
210 Úřad vlády České republiky, Odbor lidských práv a ochrany menšin. Vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 [online]. 2014, [cit. 27. 3. 2016]. 
Dostupné z: http://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 
211 Vládní strategie 2014 op. cit., s. 4 
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identifikuje čtyři problémy v této oblasti - 1. Nerovné zastoupení obou pohlaví 

v rozhodovacích pozicích a zvyšující se podíl mužů se stoupající hierarchií 

rozhodování, 2. Neexistence institucionálního rámce pro dosažení vyrovnanějšího 

zastoupení, 3. Nízká úroveň objektivity a transparentnosti při obsazování pozic, 

4. Vertikální segregace trhu.212 

Vláda si tedy zřejmě uvědomuje, jak nedostatečné je zastoupení žen v těchto 

pozicích.  Ve Strategii si prostřednictvím Úřadu vlády stanovuje za cíl dosažení 

vyrovnanějšího zastoupení v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře a 

dosažení minimální úrovně 40 % zastoupení žen.213 Jako jeden ze specifických cílů 

vláda dokonce jmenuje uplatňování pozitivních opatření pro dosažení vyrovnanějšího 

zastoupení. Jak ale uvádí Stínová zpráva, vláda po představení směrnice Komisí přijala 

k návrhu Komise negativní postoj, který ani na základě následných podnětů Rady vlády 

pro rovnost mužů a žen214 až do zcela nedávné doby nezměnila a na jaře roku 2015 se 

k němu opětovně přihlásila, a to nedlouho po té, co byla přijata právě zmiňovaná vládní 

Strategie. 215  Tento postoj byl odůvodňován tím, že výběr kandidátů musí být 

uskutečňován na základě kvalifikace a nikoliv pohlaví, což je jednak argument velmi 

limitovaný, když víme, že směrnice nepreferuje ženy s nižší kvalifikací než jejich 

potenciální mužští protikandidáti (nehledě na její znění, kdy se jedná o preferenci 

nedostatečně zastoupeného pohlaví, nikoliv žen), jednak se můžeme ptát, zda právě 

nyní tomu není tak, že dochází k výběru na základě pohlaví, a to mužského. 

Stát se tedy na jednu stranu ústy svých představitelů hlásí k hodnotám rovnosti 

příležitostí, svobody v profesním životě a solidarity, zároveň ale sám tyto hodnoty při 

svém chování popírá. Přitom doposud nebylo vládou navrženo, tím méně přistoupeno 

k alternativnímu způsobu řešení, tak jako bylo učiněno vládou Velké Británie, která  

vytvořila komisi, kterou pověřila podrobným zmapováním situace a vypracováním 

                                                
212 Vládní strategie 2014 op. cit., s. 14 
213 Vládní strategie 2014 op. cit., s. 14 
214 Úřad vlády ve Zprávě o rovnosti mužů a žen za rok 2014 v sekci 3.1.5 Vyrovnané zastoupení 
žen a mužů ve vedení obchodních společností uvádí: „S ohledem na priority nové vlády ČR 
v oblasti rovnosti žen a mužů, včetně vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, a na 
základě usnesení Rady z jejího zasedání dne 26. Srpna 2014 iniciovalo Oddělení diskuzi o revizi 
rámcové pozice k Návrhu směrnice a zpracovalo návrh aktualizované rámcové pozice, která 
Návrhu směrnice vyjadřuje podporu. (...) V prosinci 2014 byla aktualizovaná rámcová pozice 
projednána vládou ČR, který rozhodla o setrvání na současné negativní pozici.“ 
215 Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti 2015 op. cit., s. 32 
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doporučujícího stanoviska, tedy se aktivně zasadila o to, aby podíl žen v radách 

britských obchodních společností stoupal, aby společnosti samy svou politiku diverzity 

rozvíjely a aby si společnost jako celek o této problematice udělala jasnější představu. 

Konečně dne 2. prosince 2015 vláda schválila aktualizovanou rámcovou pozici 

k Návrhu Směrnice na základě návrhu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu Jiřího Dienstbiera. 216  Ten se zároveň ke změně pozice vlády vyjádřil 

následovně: „Návrh směrnice směřuje k tomu, aby obchodní společnosti založily výběr 

členek a členů dozorčích a správních rad na transparentních a objektivních kritériích. 

Návrh neobsahuje striktní kvótu, ale pouze obecný cíl, ke kterému by měly společnosti 

směřovat. Předpokládám, že toto opatření povede nejen k větší diverzitě ve vedení 

obchodních společností, ale také k obsazování předmětných pozic na základě kvality. 

Jsem proto rád, že vláda souhlasila s přehodnocením své pozice a že již nebudeme 

patřit k zemím, které návrh směrnice v rámci EU blokují.“217 

Z mého úhlu pohledu Česka republika prozatím vystupovala přinejmenším 

nešťastně, neboť sama odsoudila snahy jiných, jmenovitě zejména Komise, na 

vybudování mechanismu, který by vedl ke skutečným výsledkům, již ale nenabídla 

alternativu, kterou by se pokusila dosáhnout alespoň částečného progresu. V ČR ani 

neproběhla žádná veřejně viditelná konstruktivní diskuze nad tímto tématem, nad tím, 

jaké jsou alternativy postupu, ale zejména vláda ani neiniciovala žádnou diskuzi, 

v rámci níž by veřejnosti osvětlila, proč obdobné snahy vůbec vznikají. Česká laická 

veřejnost tedy povětšinou nemá ani přílišné povědomí o tom, čeho se Komise snaží 

svým návrhem Směrnice dosáhnout a jaký mechanismus Komise pro dosažení cíle 

zvolila. To je dle mého názoru politováníhodné. Dokážu porozumět tomu, že vláda 

země odmítne implementovat do legislativy kvóty pro obchodní společnosti nevlastněné 

státem, tedy soukromé subjekty, rozhodně ale nerozumím situaci, kdy se k tématu 

takovéto důležitosti staví zcela lhostejně, nepodporuje konstruktivní diskuzi a bez 

jakýchkoliv alternativních návrhů toliko odsuzuje snahy jiných. Doufejme, že jednání 

                                                
216Vláda podpořila směrnici na vyšší zastoupení žen ve vedení velkých firem. Tisková zpráva ze 
dne 2. 12. 2015 [online]. [Cit. 28. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenove-
vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-podporila-smernici-na-vyssi-zastoupeni-
zen-ve-vedeni-velkych-firem-137746/ 
217 Vláda podpořila směrnici na vyšší zastoupení žen ve vedení velkých firem 2015 op. cit. 
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vlády konečně pokročí dále, než že toliko přehodnotí svůj postoj k návrhu Směrnice, 

který předložila Komise. 

4. Snahy Evropské Unie 

Dne 14. listopadu 2012 vydala Evropská komise tiskovou zprávu, ve které 

představila  svůj Návrh a očekávaná opatření veřejnosti. Komise shrnuje, že tímto svým 

Návrhem reaguje na situaci, která panuje ve sféře byznysu v evropských zemích a která 

se za posledních několik let zlepšuje jen velice plouživou rychlostí - od roku 2003 do 

roku 2012 byl naměřen průměrný roční vzrůst průměrného zastoupení žen v radách 

společností v EU o 0,6 %.218 Komise tímto svým Návrhem rovněž reagovala na volání 

z Evropského parlamentu, který vyjádřil svou podporu k možným opatřením na zvýšení 

zastoupení žen v rezolucích ze dní 6. července 2011 a 13. března 2012.219 Komise 

argumentuje na podporu nutnosti přijetí nové právní úpravy nejen celkovou nízkou 

hladinou účasti žen v radách, ale zejména právě velice pomalým procentuálním růstem 

této účasti, když shrnuje, že pokud by se i nadále poměr zvyšoval stejnou rychlostí, 

trvalo by to dalších 40 let, než bychom se alespoň přiblížili genderové rovnováze 

v radách (tedy než bychom dosáhli na oněch 40 % obou pohlaví).220  

Kromě toho Komise zmiňuje, že stav je neutěšen i s ohledem na fakt, že mezi 

jednotlivými státy EU jsou diametrální rozdíly nejen v poměru žen v radách, ale též 

v právních úpravách, které některé státy pro zlepšení tohoto stavu přijaly a jiné se jim 

naopak vyhýbají. Podle stavu ke dni vydání tiskové zprávy 11 států EU přijalo nějakou 

formu právního nástroje na podporu genderové vyváženosti rad.221 Naopak 11 zemí 

nemělo žádnou legislativu upravující tuto problematiku, ani v nich nefungovala žádná 
                                                

218  Evropská komise. Tisková zpráva Evropské komise. Women on Boards: Commission 
proposes 40% objective [online]. 2012, [cit. 29. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_en.htm 
219 Rezoluce Evropského parlamentu. 2010/2115(INI), 2015. European Parliament resolution of 
6 July 2011 on women and business leadership [online]. [Cit. 28. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0330+0+DOC+XML+V0//EN,  
Rezoluce Evropského parlamentu. 2011/2244(INI), 2011. European Parliament resolution of 13 
March 2012 on equality between women and men in the European Union – 2011 [online]. [Cit. 
28. 3. 2016]. Dostupné z:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0069+0+DOC+XML+V0//EN  
220 Women on Boards: Commission proposes 40% objective 2012 op. cit. 
221 Těmito byly Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Finsko, 
Řecko, Rakousko a Slovinsko. 
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forma „seberegulace“ společností, kdy by si alespoň samy povinně stanovovaly určité 

cíle a pravidelně (ročně) by zveřejňovaly, jak se jim přiblížily. 222  Nežádoucnost 

takového stavu Komise shrnuje takto: „Tímto právně fragmentovaným přístupem 

riskujeme snížení funkčnosti jednotného trhu v Evropě, jelikož rozdílná pravidla 

v oblasti práva obchodních společností a rozdílné sankce za nedodržování právních 

předpisů týkajících se genderové rovnováhy mohou způsobovat komplikace v podnikání 

a mohou mít odstrašující efekt na přeshraniční investování společností. Z tohoto důvodu 

se dnešní návrh snaží o vytvoření právního rámce pro taková pozitivní opatření na 

úrovni EU.“223224 

Návrh Směrnice představuje jednak fixní kvótu pro kontrolní orgány, jednak tzv. 

flexi-kvótu pro výkonné orgány. Tzv. fixní kvóta je stanovena v čl. 4 odst. 1 Návrhu, 

dle kterého: „Členské státy zajistí, aby kotované společnosti, ve kterých je podíl osob 

nedostatečně zastoupeného pohlaví na pozicích členů dozorčí rady/ nevýkonných členů 

správní rady nižší než 40 %, do takových pozic jmenovaly kandidáty na základě 

komparativní analýzy kvalifikace každého z nich a použily při tom předem určená, 

jasná, neutrálně formulovaná a jednoznačná kritéria s cílem dosáhnout tohoto podílu 

nejpozději do 1. ledna 2020 nebo, v případě kotovaných společností, které jsou 

veřejnými podniky, nejpozději do 1. ledna 2018.“225 Směrnice by se tedy vztahovala na 

obchodní společnosti se sídlem v některém z členských států, jejíž cenné papíry jsou 

v jednom nebo více státech přijaté k obchodování na regulovaném trhu. Zároveň 

opatření dle článku 4 zajišťující vyváženější zastoupení mužů a žen by byla 

aplikovatelná toliko na dozorčí rady (v dualistickém systému) a nevýkonné členy rad 

správních (v monistickém systému). V Návrhu je zakotvena výjimka pro malé a střední 

                                                
222 Women on Boards: Commission proposes 40% objective 2012 op. cit. 
223 Women on Boards: Commission proposes 40% objective 2012 op. cit. 
224 Vlastní překlad z původního znění: „This legally fragmented approach risks hampering the 
functioning of Europe's Single Market, as different company law rules and sanctions for not 
complying with gender balance laws can lead to complications for businesses and have a 
deterrent effect on companies’ cross-border investments. This is why today's proposal seeks to 
create an EU-wide framework for such positive action rules.“ 
225Návrh směrnice. Evropská komise. COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD), 2012. 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]. [Cit. 29. 3. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012PC0614&from=EN 
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podniky226, na které by se Směrnice neaplikovala227, členské státy navíc mohou 

stanovit, že uvedené cíle se nevztahují na společnosti, v nichž nedostatečně zastoupené 

pohlaví tvoří méně než 10 % pracovníků.228 

Odstavec 3 upřesňuje postup, jakým má být daného stavu dosaženo. Dle tohoto 

ustanovení mají být všichni kandidáti nejprve ohodnoceni na základě stejných 

objektivně daných kritérií, až poté, mají-li dva z nich „stejné“ kvalifikace a jedná-li se o 

kandidáty opačného pohlaví, má být dána přednost kandidátovy ze skupiny 

nedostatečně zastoupeného pohlaví. Kromě toho je stanovena povinnost na žádost 

neúspěšného kandidáta zveřejnit jednak kritéria, na kterých byl výběr založen, a jednak 

důvody, z jakých byl vybrán jiný kandidát, a povinnost prokázat, že společnost 

neporušila ustanovení odstavce 3, pokud neúspěšný kandidát ze skupiny nedostatečně 

zastoupeného pohlaví zjistí skutečnosti dokládající, že byl stejně kvalifikovaný jako 

kandidát zvolený.229 Tento postup má zabezpečit transparentnost celého výběru. 

Směrnice zavádí také tzv. flexi-kvótu. Členské státy mají přijmout taková 

opatření, kterými zajistí, že si kotované společnosti samy stanoví rovněž individuální 

cíle ohledně vyváženého zastoupení obou pohlaví mezi členy představenstva/ 

výkonnými členy správní rady a tyto naplní rovněž do roku 2020, resp. 2018 u 

veřejných podniků.230 Členské státy jsou povinny přijmout také sankce za nedodržení 

těchto závazků společnostmi, směrnice obsahuje toliko jejich demonstrativní výčet. 

K návrhu Komise byla v roce 2014 zahájena diskuze na úrovni Rady a jejích 

přípravných orgánů. Řada vnitrostátních parlamentů k návrhu ale vyjadřuje své výhrady 

a s jeho současným zněním nesouhlasí. Nejvýraznějším důvodem je nerespektování 

zásady subsidiarity231232. Členské státy se domnívají, že není dána pravomoc Evropské 

                                                
226 Malým a středním podnikem“ či „MSP“ se rozumí společnost, která zaměstnává méně než 
250 osob a má roční obrat do 50 milionů EUR, nebo její bilanční suma celkem nepřesahuje 43 
milionů EUR, nebo pokud jde o malé a střední podniky se sídlem v členském státě, jehož 
měnou není euro, ekvivalentní částky v měně tohoto členského státu 
227 Návrh Směrnice 2012 op. cit., čl. 3 
228 Návrh Směrnice 2012 op. cit., čl. 4 odst. 6 
229 Návrh Směrnice 2012 op. cit., čl. 4 odst. 4 a 5 
230 Návrh Směrnice 2012 op. cit., čl. 5 
231 Zásada subsidiarity, zakotvená ve Smlouvě o Evropské unii, vymezuje podmínky, za jakých 
má činnost Unie v rámci její nevýlučné pravomoci přednost před činností členských států. V 
oblastech, které nespadají do výlučné pravomoci Evropské unie, chrání zásada subsidiarity 
pravomoc členských států rozhodovat o opatřeních a přijímat je, a také opravňuje Unii jednat, 
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Unie přijímat opatření v této věci a naopak, že by mělo být jakékoliv rozhodování ve 

věci a přijímání legislativních opatření vyhrazeno národním vládám. S tímto Komise 

ovšem nesouhlasí, k potřebnosti iniciativy na úrovni EU se vyjádřila již v Návrhu, kde 

došla k závěru, že přijetí Směrnice by bylo v souladu s principy subsidiarity a 

proporcionality.233 

Komise se domnívá, že stav, který dnes v zemích EU panuje, kdy nejenže 

rozdíly mezi skutečným zastoupením žen v radách obchodních společností jsou 

diametrálně odlišné, ale rovněž přístupy vlád a jejich ochota s tímto stavem něco činit 

se liší stát od státu, je nežádoucí a dokonce ohrožující dosažení základního cíle rovnosti 

žen a mužů v EU.234 Dle prognóz EK se odhaduje, že před rokem 2035 dosáhne 40% 

zastoupení žen pouze 7 dalších členských států – Finsko, Lotyšsko, Nizozemsko, 

Slovensko, Španělsko, Dánsko a Švédsko a že EU jako celek nedosáhne 40 % podílu 

žen v řídících a dozorčích orgánech ani do roku 2040.235 

Dle Komise by rozdílnost norem v této oblasti mohla komplikovat fungování 

vnitřního trhu, neboť odlišné předpisy a sankce za nesplnění kvót by mohly odrazovat 

některé společnosti od investování v některých státech a od zakládání dceřiných 

společností v těchto státech, navíc různost pravidel nebo jejich neexistence co do 

výběru kandidátů a neexistence minimálních norem mají vliv na hodnocení podniků ze 

strany investorů.236 Komise se domnívá, že některé státy čelí přílišným překážkám, 

které nejsou schopny samy překonat. Jednak je na ně vyvíjen tlak ze strany 

podnikatelské sféry, aby k regulacím v této oblasti nepřistupovali, jednak se samy 

obávají, že by své společnosti takovouto regulací znevýhodnily oproti těm zahraničním. 

Z těchto důvodů Komise uzavírá, že zamýšleného cíle nemůže být členskými státy 

                                                                                                                                          
nemůže-li být cílů zamýšlené činnosti „z důvodu jejího rozsahu či účinků“ uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie. 
232Sdělení Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Předsednictví 
Rady EU. 14343/15, 2015. Předmět: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy řídících a dozorčích orgánů společností kotovaných 
na burzách a o souvisejících opatřeních- obecný přístup [online]. [Cit. 27. 3. 2016] Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14343_2015_INIT&from=EN, str. 2 
233 Návrh Směrnice 2012 op. cit., Důvodová zpráva souvislosti návrhu, 3. Právní stránka 
návrhu. 
234 Právní stránka návrhu 2012 op. cit.  
235 Právní stránka návrhu 2012 op. cit. 
236 Právní stránka návrhu 2012 op. cit. 
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uspokojivě dosaženo individuálně a proto je žádoucí zvolit jednotný postup na úrovni 

EU.237 

Evropská komise zde vysvětluje svůj postoj zcela racionálně, když říká, že 

členské státy se zřejmě bojí implementovat radikální pravidla stanovující povinnosti 

obchodních společností při obsazovaní svých orgánů, neboť by tím mohly znevýhodnit 

„své“ společnosti oproti společnostem zahraničním. Právě společným postupem by byla 

tato překážka odstraněna. Na druhou stranu Návrh Komise ale opomíjí vzít v potaz 

specifické podmínky v jednotlivých státech a jednotlivých společnostech a vůbec 

nereaguje na rozdílnou úroveň, které prozatím společnosti v EU dosáhly, v důsledku 

čehož by Návrh Komise pro rozdílné společnosti v jednotlivých zemích znamenal 

naprosto diametrálně odlišný stupeň zatížení. 

V rámci snahy posunout diskuzi o Návrhu kupředu přijalo Lucemburské 

předsednictví v radě kompromisní návrh 238  na úpravu znění Směrnice. Součástí 

kompromisního návrhu jsou tyto body: Zaprvé se navrhuje upravit ustanovení o 

povinnosti zajistit požadovaný počet žen v radách v duchu subsidiarity tak, že by 

členské státy mohly vybrat prostředky dle vlastní volby a odložit procedurální 

náležitosti Směrnice, pokud již přijaly stejně účinná opatření nebo dosáhly pokroku, 

který se blíží cílům stanoveným Směrnicí.239 Pokud by se některé členské státy tedy již 

kvantitativně blížili stanoveným číslům, nemusely by zakotvovat do své legislativy 

prostředky, které volí Směrnice, tedy kvóty. Toto se jeví jako vhodné kompromisní 

řešení vůči zemím argumentujícím tak jako Velká Británie, které tvrdí, že stejných 

výsledků lze za podpory vlády dosáhnout i nelegislativními opatřeními. Zadruhé se 

navrhuje pozměnit harmonogram provádění směrnice tak, že by povinnosti v ní 

stanovené musely být naplněny do konce roku 2022 namísto roku 2020.240  

I přes tento kompromisní návrh obsahující tzv. ustanovení o pružnosti si ale řada 

delegací ponechala výhrady a zdá se, že jednání o Směrnici zdaleka nejsou u konce. 

Komise si v rámci svého Pracovního programu stanovila iniciativu „Women on 

                                                
237 Právní stránka návrhu 2012 op. cit. 
238 Sdělení Předsednictva Rady EU 2015 op. cit. 
239 Sdělení Předsednictva Rady EU 2015 op. cit., s. 4 
240 Sdělení Předsednictva Rady EU 2015 op. cit., s. 5 
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Boards“ jako svou třetí prioritu pro rok 2016.241 Já se obávám, že v případě takovéhoto 

tématu, ke kterému nejsou schopny přijmout jednoznačné stanovisko ani jednotlivé 

vlády členských států, je nalézání kompromisu mezi 28 státy tak, aby pro všechny tyto 

státy nakonec platily ty stejné podmínky, téměř nemožné. Domnívám se, že podoba 

pevně stanovené kvóty a stejného časového horizontu pro všechny státy tak, jak 

navrhuje Komise, je pro některé z těchto států opravdu nepřijatelná. Kompromisní 

návrh lucemburského předsednictví se sice pokusil tento odpor odstranit některými 

změnami v úpravě. Jenže ani Velká Británie, která mezi státy prosazující systém soft-

law došla nejdále, se stále neblíží 40 % a cesta za tímto cílem jí může ještě nějakou 

dobu trvat. Je možné, že by se tato výjimka nakonec aplikovala právě jen na země, které 

již samy zakotvily systém kvót.  

VI. Závěr 

V úvodu k této práci jsem si stanovila za cíl zodpovězení těchto otázek: 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? K zodpovězení těchto otázek jsem se snažila dopracovat v průběhu celé 

této práce, s ohledem na komplexnost tématu se nicméně jedná o úkol velice složitý a 

zodpovězení položených dotazů není věcí pár řádků. Přesto se nyní pokusím shrnout, 

k čemu jsem ve svých úvahách dospěla. 

Na začátku práce shrnuji výroky několika odborníků na téma pojmu diverzity 

v orgánech vedení obchodních společností, ze kterých je zřejmé, že tento pojem stále 

nabývá na šíři a zahrnujeme pod něj proto stále pestřejší okruh proměnných. Jako 

kritérium se zdá býti pouze jakási odlišnost od typického profilu člena takového orgánu 

v současnosti - dle statistik je naprostá většina orgánů vedení obchodních společností 

                                                
241 Pracovní program Evropské komise 2016. Evropská komise. COM(2015) 610 final, 2015. 
Commission Work Programme 2016. Annex to the Communication from the Commision to the 
European Parliamen, the Council and the Committee of the regions [online]. [Cit. 27. 3. 2016]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf 
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v zemích Evropy obsazena muži europoidní rasy, jejichž průměrný věk je 60 let. 

Nejočividnější kategorií diverzity je tedy ta demografická - jako členy přinášející prvek 

rozmanitosti či rozdílnosti bychom mohli vnímat ženy, osoby odlišné (minoritní) rasy 

nebo etnika, osoby mladší než je průměrný věk v orgánech. Kromě demografické 

kategorie se rozlišuje ještě diverzita kvalifikací (jak se lidé liší ohledně studijního a 

pracovního zázemí, jejich konexe na různá prostředí) a diverzita ve vlastnostech  

a hodnotách (rozdílnost v rovině osobnostní, hodnotové). Diverzita kvalifikací je 

druhou kategorií, kterou jsou společnosti schopny relativně jednoduše zohlednit při 

výběru kandidáta, neboť je snadno viditelná již z jeho kurikula. Relevantní zde bude 

oblast konexí na různá prostředí, jelikož přijetím kandidátů s vazbami na jiná prostředí 

mohou společnosti získat konkurenční výhodu v kontaktech na tyto oblasti (finanční 

sektor, politický sektor apod.). Překvapivě za kritérium diverzity v diskuzích nefiguruje 

otázka kodeterminace zaměstnanci, kterou by ale dle mého názoru bylo možné vnímat 

právě jako zvláštní případ konexí. Poslední aspekt - diverzita ve vlastnostech a 

hodnotách bude společnostmi zohledňován jen omezeně a rozhodně se nejedná o 

kritérium, jehož zkoumání by mohlo být zakotveno jako zákonná povinnost pro 

společnosti při výběru svých kandidátů a vždy se tak bude jednat o záležitost 

dobrovolnou.  

Jak je vidno, budou to právě demografické faktory, které budou nejčastěji 

odlišovat nové „rozmanité“ členy od těch typických. Rovněž se tato oblast nejsnáze 

reguluje prostřednictvím legislativy, u zbývajících dvou kategorií se může jednat o 

pouhá doporučení v oblasti corporate governance. Na druhou stranu, přestože prakticky 

je relativně snadné vydat zákon, který bude obsahovat pravidla pro obchodní 

společnosti ohledně nutnosti zahrnutí do svých orgánů vedení osoby nějakého pohlaví 

nebo rasy, v rovině ideologické to bude vždy vyvolávat kontroverzi a diskuzi plnou 

protichůdných názorů. Jedná se přeci jen o sféru soukromou, dle odpůrců jde o 

„násilné“ prosazování těchto osob do společností, které vlastní soukromé osoby, jde 

tedy o zásah do jejich vlastnického práva. Já bych zdůraznila nutnost nezapomínat na 

to, že jde o ty největší obchodní společnosti, které existují na našem území a které 

v mnohém ovlivňují naše každodenní životy. V tomto shledávám legitimitu některých 

„zásahů“ státu.  
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I v oblasti demografické rozmanitosti lze rozlišovat několik různých kategorií. 

S ohledem na demografickou situaci v Evropě je zde převážně řešeno zastoupení žen 

v obchodních společnostech. V západní Evropě sice některé státy ve svých kodexech 

corporate governance zahrnují též hlediska rasová a etnická, k legislativě v této oblasti 

ale zatím žádný nepřistoupil. Etnicita a rasa hrají daleko důležitější roli ve Spojených 

státech, kde prozatím existují kvóty v oblasti vzdělávání.242 Objevuje se též názor, že 

společnosti by měly brát ohled na věk členů jejich orgánů, konkrétně by měly limitovat 

jeho maximální výši.243 Průměrný věk v orgánech vedení dnes vystoupal na 60 let a 

není žádnou mimořádností, když v orgánu nalezneme členy ve věkovém rozpětí 70 - 80 

let. V takovém případě se můžeme ptát, zda tyto osoby jsou vůbec schopny aktivně se 

zapojovat do procesu rozhodování, zda jim nutně nechybí potřebná vitalita. Je 

zvláštností, že naopak nižší věk je zmiňován jako nežádoucí efekt v případě 

genderových kvót, neboť panuje přesvědčení, že budou-li společnosti muset až 40 % 

svých nejvyšších orgánů obsadit ženami, budou muset vybírat mladší kandidátky 

s nutně nižší kvalifikací. Naopak ale s podivem neprobíhá toliko vášnivá diskuze nad 

tím, zda jsou členové orgánů, jejichž věk dalece přesahuje věkovou hranici pro odchod 

do důchodu, vykonávat takto náročnou práci, pro niž mladší ženy zřejmě nejsou 

kvalifikovány. Já se domnívám se, že nižší věk by mohl dodat kreativitu, ale též vitalitu, 

pozornost a soustředěnost do těchto orgánů, lepší napojení na mladou technicky 

gramotnou generaci a mohl by celkově býti ku prospěchu. Jistě ale souvislost 

s kvalifikací je nepopiratelná. 

Na téma přínosnosti a nákladnosti (výhod a nevýhod) diverzity v obchodních 

společnostech existuje dlouhá řada studií a výzkumů, přesto jsou možnosti vyvození 

konkrétních závěrů ohledně přínosnosti diverzity v obchodních společnostech omezené, 

chceme-li navíc takové závěry činit ohledně vlivu rozmanitosti na úrovni dozorčích rad 

na celou obchodní společnost, je toto ještě komplikovanější. Z tohoto důvodu je 

s podivem, že některé společnosti, vlády, ale i Evropská Unie prohlašují závěry o 

prospěšnosti politiky diverzity přímo na výkonnost společností s takovou jistotou. 

                                                
242  Racial quotas. In: Encyclopedia.com [online.] [Cit. 22. 4. 2016] Dostupné z: 
http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3425002070/racial-quotas.html 
243 Fox Justin. Corporate Boards Shouldn't Be Retirement Homes. In: Bloomberg.com [online].  
Strana byla naposledy editována 26. 1. 2015, [cit. 22. 5. 2016]. Dostupné z: 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-01-26/u-s-corporate-directors-are-getting-old 
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Evropská komise se v roce 2012 rozhodla postupovat cestou iniciativy za vyšší 

zastoupení žen právě v dozorčích radách, resp. v dozorčích radách a mezi nevýkonnými 

členy správních rad akciových společností na svém území a při procesu prosazování 

Směrnice se odvolává právě na argumenty o zlepšení výkonnosti 244  obchodních 

společností v důsledku vyšší rozmanitosti v těchto orgánech. 

Dle mého názoru není možné učinit jednoznačný závěr o vlivech zvyšování 

rozmanitosti (jakékoliv, nejen genderové) v obchodních společnostech na jejich výkon. 

Tím méně lze činit takový závěr, týká-li se navyšování konkrétně  a pouze orgánů 

vedení obchodních společností, tedy nejde o politiku diverzity jako takovou napříč 

celou společností, nebo pokud se dokonce jedná jen o dozorčích rady, resp. 

neexekutivní členy správních rad. Viditelné změny by zřetelně nastaly v tomto orgánu 

samotném jakožto skupině osob, neboť změníme-li zastoupení z poměru např. 15 % žen 

ku 85 % mužů na 40 % žen ku 60 % mužů, musí se prostředí v této skupině změnit, 

způsob, jakým skupina komunikuje, pracuje, ale též jak mužská většina nahlíží na 

ženskou menšinu v případě, kdy ženy tvoří pouhých 15 % a v situaci, kdy je jich téměř 

polovina. Bude-li tato dozorčí rada otevřená novému úhlu pohledu a jinému nazírání ze 

strany různých jejích členů, může být tato rozmanitost na této skupinové úrovni 

přínosná. Osobně se domnívám, že to skutečně může prospět kreativnosti, otevřenosti, 

může to zpestřit debatu, „rozpohybovat“ diskuzi. Pokud se naopak většina ve skupině 

vůči menšině uzamkne a dojde tak k rozčlenění do podskupin a vytváření konfliktních 

situací, nastane pravděpodobně to, před čím varují oponenti - nemožnost dohodnout se 

v rámci rady, vyloučení a frustrace členů, jejich časté střídání apod. Dle mého názoru 

v tomto ohledu tedy velice záleží na tom, jaký postoj k implementaci politiky 

rozmanitosti společnost a její dozorčí rada samotná přijmou. 

Nedokážu si ale představit, že by změna obsazení neexekutivní části správních 

rad nebo obsazení dozorčích rad natolik změnila vystupování a strategii celé 

společnosti, aby se dalo hovořit o viditelném efektu na výkonnost společnosti. Byla-li 

by změna v obchodní společnosti co do složení dozorčí rady opravdu radikální (vysoké 

procento navýšení žen), zřejmě by na takovou změnu reagovaly trhy, i zde ale 

předpokládám, že by se jednalo o reakci krátkodobého charakteru v důsledku jakéhosi 

šoku a nejistých očekávání, ale v budoucnu by se stav opět vyrovnal. Toto jsou sice jen 
                                                

244 Návrh Směrnice 2012 op. cit., Důvodová zpráva, 1. Souvislosti návrhu. 
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mé domněnky, nicméně v rámci svého výzkumu jsem nenarazila na žádné studie ze 

zemí, které nějakou formu kvót implementovaly, které by vypovídaly, že efekt na 

výkonnost společností se skutečně dostavil. 

I přes pochybnosti a možné problémy, které s sebou diverzita může přinést, 

vidím její prosazování jako důležité a myslím si, že její podpora by měla být jednou 

z priorit evropských vlád. Osobně si myslím, že diverzita toliko na úrovni dozorčí rady 

ale není dostatečnou. Aby se změnilo celkové nazírání a skepticismus k iniciativám jako 

je ta za diverzitu, takto malý krůček, jaký činí Evropská komise, nestačí. Z hlediska 

mezilidských vztahů, prostředí v obchodních společnostech, ale i celkového vlivu na 

stereotypování a vnímání rolí žen, etnických, rasových a jiných menšin v naší 

společnosti, je jejich integrování též do nejvyšší sféry byznysu nezbytné. Proto je 

z mého hlediska i argumentace na poli politickém, zásada rovného zacházení s muži a 

ženami a zásada nediskriminace, nepostradatelnou. Nesdílím ten názor, že jelikož 

nejsme schopni prokázat konkrétní a exaktní analýzu dopadů na výkon společností, 

jedná se o snahu nehodnou podpory. Naopak, snahy jako je tato je třeba vnímat v celé 

jejich šíři, ne na ně nahlížet jako na matematické veličiny, které je možné změřit. 

Uvědomuji si, že je problematické na základě politické argumentace a toliko možných 

prospěchů zejména na poli mezilidských vztahů a procesů rozhodování „vnucovat“ 

obchodním společnostem způsob, jakým obsazovat své orgány nebo dokonce svůj 

management. Domnívám se ovšem, že u těch největších obchodních společností je 

situace rozdílná a měla by být zdůrazňována také jejich role v oblasti společenské 

odpovědnosti. Proto nahlížím na snahy za zvýšení zastoupení v Evropě zejména žen 

jako na legitimní. V neposlední řadě je podle mého názoru nutné několikrát podtrhnout 

fakt, že iniciativa za diverzitu je mimo jiné také iniciativou podporující hledání lidských 

zdrojů v těch nejširších možných sférách, tedy iniciativou, která, pokud ji společnosti 

přijmout, jim zajistí přístup k mnohem většímu spektru potenciálních lidských zdrojů. 

Samozřejmě není nutné přistupovat rovnou k legislativním opatřením, za stejně tak 

důležité považuji iniciativy vlád k veřejným diskuzím, jakož i takové, kterými veřejně 

podporují a nabádají obchodní společnosti k zapojení všech okruhů možných uchazečů 

na všechny stupně pozic. 

Přestože s iniciativami za diverzitu, respektive s jejich myšlenkovým základem 

souhlasím, neztotožňuji se zcela s formou, jakou zvolila Evropská komise ve svém 
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Návrhu Směrnice. Komise považuje za žádoucí rychlou stabilizaci stavu napříč 

Evropou. Já bych naopak volila cestu postupnou, lépe reagující na místní podmínky. 

Domnívám se, že postup Komise je na jednu stranu příliš univerzální s ohledem na 

pravidla týkající se dozorčích rad, když je stanovuje uniformně pro všechny země a pro 

všechny společnosti, na které se vztahuje, na druhou stranu je dle mého názoru příliš 

vágní ohledně pravidel pro představenstva, když není stanovena ani minimální hranice, 

ani povinnost navyšování v určitých časových horizontech. Jako nejlepší řešení se mi 

zdá nějaká forma flexi-kvóty se spodní hranicí, která by byla rozdělena do několika 

stupňů podle aktuálního stavu zastoupení žen v orgánech společností, následně by si 

společnosti samy určovaly svůj cíl. Kromě toho se dá uvažovat o stanovení minimální 

hranice pokroku pro určité časové období, aby byl garantován alespoň minimální 

pokrok. Rovněž se domnívám, že by kvóta měla být doplněna sankcemi, neboť, jak je 

vidno, efekt v opačném případě nemusí být vůbec žádný. Sankce typu zrušení obchodní 

společnosti, jako zvolilo Norsko, ale považuji za příliš radikální a v důsledku toho též 

demotivující.  

Jak jsem již zmínila, aplikace kvót toliko na dozorčí rady je dle mého 

přesvědčení nedostatečná, a to zejména pokud je jedním z našich cílů celkové dosažení 

rovnosti v obchodních společnostech a hovoříme tak o dosažení takového stavu, kdy 

zastoupení žen, případně menšin na všech stupních korporátního žebříčku by mělo 

alespoň hrubě odpovídat skutečnému poměru v lidské společnosti. Dozorčí rada 

nezasahuje ani neovlivňuje výběr managementu, který pak následně vybírá řadové 

zaměstnance a tak o takovém rozlití můžeme hovořit jen omezeně. Zejména by o něm 

šlo uvažovat tam, kde dozorčí rada jmenuje a odvolává představenstvo. Z tohoto 

důvodu bych diverzitu prosazovala šířeji a aplikovala ji také na představenstva. 

Rozumím argumentu vyšší časové náročnosti role člena představenstva245 a z tohoto 

důvodu by bylo možné volit minimální prahy pro flexi-kvótu pro představenstva 

mírněji, rozhodně bych je ale z návrhů na navýšení diverzity nevynechávala. Je ovšem 

dobře možné, že Komise nahlíží na svůj prvotní Návrh jako na „zkušební“ a v případě 

úspěchu se jej bude snažit rozšířit v přísnější formě též na exekutivní orgány. 

Pokud jde o národní, českou, úroveň, volila bych stejně tak model přizpůsobený 

konkrétním okolnostem v té které obchodní společnosti. V případě České republiky by 
                                                

245 Josková 2012 op. cit. 
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ale měla předcházet fáze politické diskuze, do které bude zahrnuta i veřejnost, v rámci 

níž budou veřejnosti zejména vysvětleny důvody těchto snah, jejich světlé i stinné 

stránky a představen konkrétní model. Domnívám se, že je to i neznalost problematiky 

ze strany široké veřejnosti, která vede k tak přísné kritice veškerých snah. Přitom 

v případě České republiky se jedná doslova o pár největších akciových společností, 

kterých by se obdobný návrh týkal.246 Část veřejnosti se navíc zřejmě domnívá, že tyto 

návrhy počítají s nahrazením části členů - mužů orgánů obchodních společností ženami 

bez ohledu na kvalifikaci a zkušenost. Tak tomu ale není, nesetkala jsem se z žádným 

návrhem, který by poskytoval automatickou přednost na základě pohlaví a takové 

návrhy by zřetelně ani nebyly v souladu s evropským právem a s rozhodovací praxí 

ESD. Vždy se jedná o přednost až po zjištění rovnosti kvalifikací, tedy jen  v případě, 

že existují dva kandidáti - muž a žena, kteří jsou rovnocenně kvalifikovaní. Na druhou 

stranu nelze tvrdit, že faktický stav je takový, že ženy nečelí žádným překážkám a že 

tedy již v případě, že dva kandidáti jsou stejně kvalifikovaní, mezi nimi existuje rovnost 

příležitostí. Tak by tomu bylo v ideální společnosti bez předsudků, stereotypování, kde 

nedochází k výběru na základě konexí, „odměn“ za v minulosti poskytnutou výhodu a 

netransparentních a neobjektivních procesů. V takové společnosti ale nežijeme. Svým 

způsobem se tedy jedná rovněž o iniciativu za transparentnost. 

V každém případě, ať již je zvolený model podpory rozmanitosti v dozorčích 

radách nebo jiných orgánech obchodních společností jakýkoli, domnívám se, že 

evropské vlády by se měly rovněž soustředit na kampaně za podporu vyššího zastoupení 

žen v obchodních společnostech, ale i v jiných sférách pracovního trhu, obecně, nejen 

na těch nejvyšších úrovních. To mohou činit i jinými prostředky, než samotným 

zakotvením určitých povinností pro obchodní společnosti samotné. V případě České 

republiky by zejména bylo potřeba změnit systém fungování rodičovské dovolené, 

podpora flexibilních pracovních režimů, navýšení počtu školek a jeslí, ale též posílení 

debat na témata jako skloubení kariéry a rodiny pro ženy nebo vyšší zapojení mužů do 

rodičovských povinností, neboť my jsme stále jedna z těch zemí, kde ženy bezesporu 

čelí stereotypní kritice,  rozhodnou-li se vrátit se půl roku po porodu do zaměstnání. 

                                                
246 Navrhovaná Směrnice by se v České republice podle serveru domaci.ihned.cz vztahovala na 
6 společností - ČEZ, Telefónica ČR, Unipetrol, Komerční banku, Pivovary Lobkowicz a 
společnost Philip Morris. Informace dostupná z: http://domaci.ihned.cz/c1-64928370-vlada-
podporila-spravedlivejsi-pocet-zen-v-dozorcich-radach-pevne-kvoty-ale-ze-smernice-zmizely 
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VII. Seznam zkratek 

EU - Evropská unie 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

ES - Evropské společenství 

EK - Evropská komise 

ESD - Evropský soudní dvůr 

SEHS - Smlouva o Evropském hospodářském společenství 

SES - Smlouva o Evropském  společenství 

SEU - Smlouva o Evropské unii 

SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie 

FTSE - Financial Times Stock Exchange 
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IX. Název práce v anglickém jazyce 

“Diversity in Composition of Supervisory Boards” 

X. Resumé 

This paper focuses on analysing the current situation of composition of board of 

directors in Europe as well as in the United States with the emphasis on supervisory 

boards in the dualistic model and the non-executive members of boards in the monistic 

model. It is aimed on one hand at evaluating the business case for diversity as its 
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proponents including the European Commission and several European governments 

present it, on the other at judging diversity from the critical point of view of its 

opponents. Lastly, this paper presents different approaches that may be taken to this 

topic, i.e. the measures that can be engaged in order to achieve higher diversity. 

In the beginning I shortly summarise the nature and function of the supervisory 

board under Czech law as well as the general status of supervisory board or the non-

executive part of board of directors in both corporate governance systems. I then 

scrutinise the approaches to diversity in Europe and the USA and look at the different 

criteria of diversity considered. The centre of this work comprises of evaluating both the 

advantages and benefits of diversity on one hand and disadvantages and costs on the 

other. It is particularly this part of the analysis that is crucial to both businesses and 

governments when considering the adoption of the diversity policy, as it is critical to 

acknowledge the fact that the support of diversity is a long-term matter, which may 

bring many benefits but it does not come for free. 

I then shortly comment on the political background of the issue, as political 

values are part of the argumentation of the supporters. Therefore I describe the 

development of the principle of equal treatment under European law as well as its 

evolvement in the case law of the European Court of Justice. I also present the relation 

between the principle of equal treatment and the so-called affirmative measures. 

In the light of the current situation in Europe where the most recently and 

frequently discussed diversity topic is the representation of women on the boards of the 

largest listed companies, I try to unravel the efforts of the European Commission to 

adopt a directive which would then the given topic uniformly for all EU countries. 

It is the aim of this paper to answer four main questions tied to the problematic 

of diversity in current Europe- 1. What are the factors that the term diversity 

encompasses? 2. Is diversity truly valuable to the companies, under which conditions it 

is or it is not so? 3. Has the European Commission choose an appropriate model of 

promoting higher representation of women in the boards of companies? 4. What would 

be a suitable model of promoting diversity in the Czech Republic is it was to adopt one? 

I continually searched for answers throughout the entire work and summarised my 

findings in the partial conclusions of each chapter. I then concluded and recapitulated in 

the last chapter of this paper. 
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