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V
e vedení českých firemmají ženy stá
le stopku. Jejich podíl na vysokých
postech dlouhodobě stagnuje. Zatím
co v dozorčích radách akciových spo
lečností jich průměrně působí přes
38 procent, v představenstvech tvoří
pouhou pětinu. Podobné je i zastou

pení jednatelek ve společnostech s ručením omeze
ným, které ženy vedou ve 21 procentech. Vyplývá to
zprůzkumuorganizaceByznyspro společnost, jehož
výsledkymají HN exkluzivně k dispozici.
První kompletní český Indexzastoupení ženveve

dení zmapoval vývoj za posledních pět let u 27 tisíc
akciových společností a 414 tisíc společností s ruče
ním omezeným. Zároveň samostatně sledoval i data
z letošního rokuu250největšíchfirempodle obratu.
„V Česku se dosud dělaly analýzy, u kterých se uvá

dělapouzeprocenta.My jsmeseale rozhodli zveřejnit
i jménafirem,které jsouúspěšnéamají rozmanité za
stoupenívestatutárníchakontrolníchorgánech.Záro
veň chcemeupozornit na to, že jsou stále obory, které
jsou ženami nepolíbené. Index plánujeme každý rok
aktualizovat a sledovat meziroční vývoj,“ vysvětluje
PavlínaKalousovázplatformyByznysprospolečnost.
Ze srovnání top 250 podniků vyplynulo, že za

stoupení žen v dozorčích radách průměrně dosahuje
13procent.Největší (vícenežpadesátiprocentní)podíl
má jedenáct společností, mezi nimiMadeta, Vodafo
ne, AGCAutomotive, Letiště Praha, Vítkovice Power
Engineering či Pražskévodovodyakanalizace.Abso
lutním vítězem této kategorie se stalaMadeta, která
nejenžemá v tříčlenné dozorčí radě sto procent žen,
ale navíc dlouhodobě vede vyrovnanou koncepční
politiku zastoupení žen v těchto pozicích.

Pozitivní diskriminace není řešením
„Vyšší zastoupení žen v dozorčí radě je výsledkem
přirozenéhovývoje aúměrnosti podílu ženvevedení
kcelkovémupočtunašichzaměstnankyň.Diverzifiko
vanévedenínámumožňujevidětproblémyzvíceúhlů,
anajít takkomplexnější řešení,“ říkápersonálníředitel
MadetyPavelBuryánek.Pokudtoprovoznípodmínky
umožňují, snaží sepodleněj ženámimužůmvycházet
vstříczkrácenýmiúvazkyavindividuálníchpřípadech
i flexibilní pracovní dobou či prací z domova.
Sto procent ženmá v dozorčí radě i Vodafone, i když

vtomtopřípadě jde jeno jednučlenku. „Genderovárůz
norodostvnejvyššíchpozicíchpřinášípozitivníkomerč
nívýsledky.Cíleněrozvíjímetalentovanéženyapodpo
rujeme jevbudováníkariéry.Vnávaznostinatosenám
dařímít ivíceženvklíčovýchpozicích,“uvádíVeronika
Ivanović, viceprezidentka pro lidské zdrojeVodafonu.
„Zlatéúrovně“nad50procentženvdozorčí radědo

sáhly iPražskévodovodyakanalizace(PVK). „Kpodílu
ženvevedoucíchpozicích jsmedospěli přirozeněpo
stupem času. Dopředu nevybíráme ženy čimuže pro
jejich specifický přínos, ale proto, že splňují obecná
kritéria výběru.V tomtoohledunenínutnápozitivní
diskriminace. Na druhé straně není pochyb, že diver
zita pracovních kolektivů je vždy výhodou. Proto je
potřebazvyšovatprincip rovnýchšancí,“ tvrdíperso
nální ředitel PVK Petr Slezák.
Zásobování vodou jepřitomparadoxněspolu s těž

bou,výrobouarozvodemelektřiny jednímzesektorů,
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kde jsouženyvevrcholnýchorgánechzastoupenynej
méně.Naopakvoborechnemovitostí, veřejné správy
aobrany,vzdělávání, zdravotnía sociálnípéče jepodíl
žennatěchtopozicíchvícenež38procentní.Podobné
rozdílydleoborůpanují i sohledemnazastoupení jed
natelek u společností s ručením omezením.

Vevedenífiremkotovanýchnaburze ženyzcela chybí
Indexzastoupení ženvevedení taképotvrdil známou
skutečnost, ženejmenšípočet ženvevedení vykazují
na českém trhu společnosti kotované na burze. Prů
měrné zastoupení žen je zde na úrovni pěti procent
v dozorčích radách a 13 procent v představenstvech.
Jejich podíl navíc s postupem času klesá.
Jednou z těchto třinácti firem je i energetickýkon

cern ČEZ, který má v dozorčí radě sto procent mužů
avpředstavenstvupouze jednuženu–MichaeluCha
loupkovou. „Energetika je historicky spíše mužskou
doménou.Vzhledemktomu,ževČEZcelkověpracuje
méně žen, tak i menší procento vystoupá až na nej
vyššípozice.Namanažersképosty senavíchlásí spíše
mužinežženy.Jetodánoi tím,žebývásložitéskloubit
tuto práci s rodinou,“ vysvětluje Chaloupková.
Aby se ženy dostaly do vedení, potřebují podle ní

zdravou sebedůvěru, jelikož mají často tendenci se
podceňovat. „Věřím, že schopné ženy se prosadí i bez

kvót. Firmy by tomu měly napomáhat průběžnými
internímikroky, podporovatpřirozeněbudovanévy
vážené týmy složené zmužů i žen a zastávat vstřícný
přístup kmatkám,“ domnívá se Chaloupková.
Zlepšenípodmínekprosladěníosobníhoaprofesního

životaženpovažujezaklíčové iministrpro lidskápráva
JiříDienstbier. „Je potřebaulehčit ženámnávrat zma
teřskéarodičovské,vytvářetnovámístavpředškolních
zařízeníchanabízet jimflexibilníúvazky.Některéfirmy
užsamydospělykzávěru, žečímvyváženějšímají vede
ní, tím lepšíchhospodářskýchvýsledkůdosahují.Řada
společností si díky tomu už nastavuje interní pravidla
tak, abybylymanažersképosty složenyconejpestřeji,“
říkáDienstbier.Velkáčástfiremalezatímvýhodydiver
zitního přístupu k zastoupení mužů a žen stále neob
jevila. Jak totiž ukazují výsledky průzkumu, za posled
ních pět let se podíl žen ve statutárních a kontrolních
orgánech českých firemnikterak nezvýšil.

Index zastoupení žen sestavila platformaByznys pro
společnost v rámci projektuDiverzita + - Bereme ženy
na palubu za podpory Norských fondů z programuNa-
daceOSF. Kompletní výsledky průzkumupředstaví zít-
ra na konferenci Diverzita pohledem lídrů, kterou plat-
forma pořádá ve spolupráci s vydavatelstvím Economia
v pražské RestauraciMlýnec.

Firmy, kde mají
ženy zelenou:
Madeta,
Vodafone,
AGC Automotive,
Letiště Praha,
JIP východočeská,
SWS,
Silmet Příbram,
Bonver Win,
Vítkovice Power
Engineering,
Pražská
teplárenská,
Pražské vodovody
a kanalizace.
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je podíl žen v dozorčích radách akciových
společností.

žen zastává pozici jednatele ve společnostech
s ručením omezeným.

odpovídá zastoupení žen v představenstvech
akciových společností.

představuje úroveň zastoupení žen v dozorčích
radách společností kotovaných na burze.

Hospodářské noviny čte každý den 168 000 čtenářů.

Je vás o 11 000 více!
Děkujeme za důvěru.

Zdroj: Media projekt, SKMO, AKA, Unie vydavatelů, realizátor Median – STEM/MARK 1. 4.–30. 9. 2015 noviny l aplikace l web

HN048859-2

Inzerce


