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Článok 9a

Právo hlasovať o politike odmeňovania

Článok 9a

Právo hlasovať o politike odmeňovania

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
akcionári právo hlasovať o politike 
odmeňovania, pokiaľ ide o riadiacich 
pracovníkov. Spoločnosti vyplácajú 
odmenu svojim riadiacim pracovníkom len 
v súlade s politikou odmeňovania, ktorá 
bola schválená akcionármi. Politika 
odmeňovania sa predkladá akcionárom na 
schválenie aspoň každé tri roky.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosti vypracovali politiku, ktorá 
upravuje odmeňovanie riadiacich 
pracovníkov, a predložili ju na poradné 
hlasovanie na valnom zhromaždení 
akcionárov. Spoločnosti vyplácajú odmenu 
svojim riadiacim pracovníkom len v súlade 
s politikou odmeňovania, o ktorej sa 
hlasovalo na valnom zhromaždení 
akcionárov. O každej zmene politiky sa 
hlasuje na valnom zhromaždení 
akcionárov a politika odmeňovania sa 
predkladá na schválenie valným 
zhromaždením aspoň každé tri roky.

Spoločnosti môžu v prípade náboru 
nových riadiacich pracovníkov rozhodnúť 
o platbe odmeny jednotlivému riadiacemu 
pracovníkovi mimo schválenej politiky 
v prípade, že sa balík o odmeňovaní 
jednotlivého riadiaceho pracovníka prijal 
pred schválením akcionármi na základe 
informácií o záležitostiach uvedených 
v odseku 3. Odmenu možno udeliť 
predbežne v závislosti od schválenia 
akcionármi.

Členské štáty môžu stanoviť, aby 
hlasovanie na valnom zhromaždení o 
politike odmeňovania bolo poradné. 

V prípade, že sa predtým neuplatňovala 
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žiadna politika odmeňovania a akcionári 
odmietnu návrh politiky, ktorý im bol 
predložený, môže spoločnosť počas 
prepracúvania návrhu a po obdobie 
najviac jeden rok pred prijatím návrhu 
odmeňovať svojich riadiacich 
pracovníkov v súlade s existujúcou 
praxou.
V prípade, že existuje politika 
odmeňovania a akcionári zamietli návrh 
politiky, ktorý im bol predložený v súlade s 
prvým pododsekom, môže spoločnosť v 
priebehu prepracúvania návrhu a počas 
obdobia najviac jeden rok do prijatia 
návrhu vyplácať odmeny svojim riadiacim 
pracovníkom v súlade s existujúcou 
politikou.

2. Členské štáty zabezpečia, aby bola 
politika jasná, zrozumiteľná, v súlade s 
obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a 
dlhodobými záujmami spoločnosti a aby 
zahŕňala opatrenia na zabránenie 
konfliktom záujmov.

2. Politika je jasná, zrozumiteľná, v súlade 
s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami 
a dlhodobými záujmami spoločnosti a 
zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktom 
záujmov.

3. Politika obsahuje vysvetlenie, ako 
prispieva k dlhodobým záujmom 
a udržateľnosti spoločnosti. Mala by 
stanoviť jasné kritériá týkajúce sa 
udeľovania pevnej a pohyblivej odmeny 
vrátane všetkých výhod v akejkoľvek 
forme.

3. Politika obsahuje vysvetlenie, ako 
prispieva k dlhodobým záujmom 
a udržateľnosti spoločnosti. Stanovuje 
jasné kritériá týkajúce sa udeľovania 
pevnej a pohyblivej odmeny vrátane 
všetkých príplatkov a všetkých výhod 
v akejkoľvek forme.

Mali by sa v nej uvádzať maximálne 
sumy, ktoré môžu byť udelené, 
a zodpovedajúci pomerný podiel rôznych 
zložiek pevnej a pohyblivej odmeny. V 
politike by sa malo ozrejmiť, ako sa 
zohľadnili platové podmienky a 
podmienky zamestnanosti zamestnancov 
pri jej stanovovaní a stanovovaní odmeny 
riadiacich pracovníkov, a to 
prostredníctvom vysvetlenia pomeru medzi 
priemernou odmenou riadiacich 
pracovníkov a priemernou odmenou 
zamestnancov spoločnosti na plný úväzok 
okrem riadiacich pracovníkov 
a vysvetlenie, prečo sa tento pomer 
považuje za primeraný. Za výnimočných 

Uvádza sa v nej príslušný pomerný podiel 
rôznych zložiek pevnej a pohyblivej 
odmeny. V politike by sa malo ozrejmiť, 
ako sa zohľadnili platové podmienky a 
podmienky zamestnanosti zamestnancov 
pri jej stanovovaní a stanovovaní odmeny 
riadiacich pracovníkov.
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okolností politika nemusí obsahovať 
uvedený pomer. V takomto prípade by sa v 
nej malo vysvetliť, prečo tento pomer 
neobsahuje a aké opatrenia s rovnakým 
účinkom sa prijali.
V prípade pohyblivej odmeny sa v politike 
uvádza, aké finančné a nefinančné kritériá 
výkonnosti sa použijú a vysvetľuje, ako 
tieto kritériá prispievajú k dlhodobým 
záujmom a udržateľnosti spoločnosti, ako 
aj metódy, ktoré sa uplatnia na určenie 
toho, do akej miery boli tieto kritériá 
výkonnosti. Takisto sa v nej uvedú obdobia 
odkladu, obdobia uplatnenia nároku pre 
podielovú odmenu a zadržanie akcií po 
uplatnení nároku, ako aj informácie 
o možnosti spoločnosti spätne získať 
pohyblivú odmenu.

V prípade pohyblivej odmeny sa v politike 
uvádza, aké finančné a nefinančné kritériá 
výkonnosti sa použijú, vrátane zváženia 
programov súvisiacich so sociálnou 
zodpovednosťou podnikov, ak je to 
vhodné, a vysvetľuje, ako tieto kritériá 
prispievajú k dlhodobým záujmom a 
udržateľnosti spoločnosti, ako aj metódy, 
ktoré sa uplatnia na určenie toho, do akej 
miery boli tieto kritériá výkonnosti 
splnené. Takisto sa v nej uvedú obdobia 
odkladu, obdobia uplatnenia nároku pre 
podielovú odmenu a zadržanie akcií po 
uplatnení nároku, ako aj informácie 
o možnosti spoločnosti spätne získať 
pohyblivú odmenu.

Členské štáty zabezpečia, aby hodnota 
akcií nehrala rozhodujúcu úlohu v rámci 
kritérií finančnej výkonnosti.
Členské štáty zabezpečia, aby 
odmeňovanie na základe akcií 
nepredstavovalo najvýznamnejšiu časť 
pohyblivej zložky odmeňovania riadiacich 
pracovníkov. Členské štáty môžu stanoviť 
výnimky z ustanovení tohto odseku pod 
podmienkou, že politika odmeňovania 
obsahuje jasné a odôvodnené vysvetlenie, 
ako takáto výnimka prispieva k 
dlhodobým záujmom a udržateľnosti 
spoločnosti.

Uvedú sa v nej hlavné podmienky zmlúv 
riadiacich pracovníkov vrátane ich trvania 
a uplatniteľné výpovedné lehoty platby 
spojené s ukončením zmlúv.

Uvedú sa v nej hlavné podmienky zmlúv 
riadiacich pracovníkov vrátane ich trvania 
a uplatniteľných výpovedných lehôt a 
podmienok ukončenia týchto zmlúv a 
platieb spojených s ukončením zmlúv a 
charakteristika doplnkových 
dôchodkových systémov alebo 
predčasného odchodu do dôchodku. Ak 
vnútroštátne právo umožňuje 
spoločnostiam dohodnutie úpravy vzťahu 
s riadiacimi pracovníkmi inak ako 
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prostredníctvom zmluvy, v politike sa v 
takomto prípade uvedú hlavné podmienky 
takéhoto dojednania s riadiacimi 
pracovníkmi vrátane trvania takéhoto 
vzťahu, uplatniteľných výpovedných 
lehôt, podmienok ukončenia takéhoto 
vzťahu a platieb spojených s jeho 
ukončením a charakteristika doplnkových 
dôchodkových systémov a predčasného 
odchodu do dôchodku.
V politike sa stanovia postupy spoločnosti 
na určenie odmeňovania riadiacich 
pracovníkov vrátane úlohy a fungovania 
výboru pre odmeňovanie.

V politika sa vysvetľuje rozhodovací 
proces, ktorý viedol k jej vymedzeniu. 
V prípade revízie politiky obsahuje 
vysvetlenie všetkých významných zmien 
a to, ako sa v nej zohľadňujú názory 
akcionárov na politiku a správu za 
predchádzajúce roky.

V politike sa vysvetľuje konkrétny 
rozhodovací proces, ktorý viedol k jej 
vymedzeniu. V prípade revízie politiky 
obsahuje vysvetlenie všetkých 
významných zmien a to, ako sa v nej 
zohľadňujú hlasy a názory akcionárov na 
politiku a správu za najmenej tri 
predchádzajúce za sebou nasledujúce 
roky. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa politika 
po schválení akcionármi bezodkladne 
uverejnila a bola k dispozícii na webovej 
lokalite spoločnosti najmenej počas jej 
uplatňovania.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa politika 
po schválení akcionármi bezodkladne 
uverejnila a bola bezplatne k dispozícii na 
webovej lokalite spoločnosti najmenej 
počas jej uplatňovania.
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