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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odmeňovaní riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností a o politikách 
odmeňovania v odvetví finančných služieb
(2010/2009(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania 
v odvetví finančných služieb (C(2009) 3159),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú odporúčania 
2004/913/ES a 2005/162/ES, pokiaľ ide o systém odmeňovania riadiacich pracovníkov 
kótovaných spoločností (C(2009) 3177),

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady zo strany Komisie, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky 
na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi 
dohľadu (KOM(2009)0362),

– so zreteľom na zásady Rady pre finančnú stabilitu (RFS) o správnych postupoch 
odmeňovania z 2. apríla 2009 a na súvisiace vykonávacie predpisy z 25. septembra 2009,

– so zreteľom na zásady politík odmeňovania na vysokej úrovni Výboru európskych 
orgánov bankového dohľadu (CEBS) z 20. apríla 2009,

– so zreteľom na metodiku hodnotenia zásad a noriem odmeňovania Bazilejského výboru 
pre bankový dohľad z januára 2010,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2010),

A. keďže neprimerané systémy odmeňovania vo finančných inštitúciách, ktoré podnecujú 
nadmerné a nerozvážne preberanie rizika, boli jednou z hlavných príčin súčasnej 
finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy, a sú preto hlavným zdrojom obáv tvorcov 
politík a regulátorov,

B. keďže bolo podniknutých viacero iniciatív na globálnej a európskej úrovni, ako aj 
na vnútroštátnych úrovniach, s cieľom riešiť otázku problematických praktík 
odmeňovania, a keďže v záujme zaručenia rovnakých podmienok treba koordinovať 
prístup na globálnej úrovni,

C. keďže zásady RFS o správnych postupoch odmeňovania, ktoré schválili vedúci 
predstavitelia štátov G20, stanovujú päť prvkov správnych postupov odmeňovania,

D. keďže viaceré vedecké štúdie a prax preukázali obmedzený účinok nezáväzných 
odporúčaní na politiky odmeňovania, čo zvýrazňuje potrebu zaviesť silnejší nástroj na 
zaručenie dodržiavania zásad,
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E. keďže s cieľom predchádzať novým finančným krízam je nevyhnutné zriadiť poistný fond 
financovaný poplatkami finančných inštitúcií,

Všeobecné poznámky

1. víta iniciatívu Komisie a RFS o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb 
a kótovaných spoločností vo všeobecnosti;

2. plne podporuje návrhy spravodajcu o smerniciach o kapitálových požiadavkách, ktoré 
stanovujú záväzné zásady politík odmeňovania v odvetví finančných služieb;

Efektívne riadenie odmeňovania

3. zdôrazňuje, že každá finančná inštitúcia a kótovaná spoločnosť by mali mať výbor pre 
odmeňovanie, ktorý by určoval politiku odmeňovania , bol by nezávislý, zodpovedal by sa 
akcionárom a orgánom dohľadu a pri vyhodnocovaní stimulov vytvorených systémom 
odmeňovania by úzko spolupracoval s výborom spoločnosti pre riziko a so zástupcami 
odborov;

4. nazdáva sa, že predseda a členovia výboru pre odmeňovanie musia byť členmi riadiaceho 
orgánu, ktorí v danej finančnej inštitúcii nezastávajú žiadne vedúce funkcie;

5. nazdáva sa, že akcionári by mali prispievať k určovaniu udržateľných politík 
odmeňovania a mali by mať možnosť vyjadriť svoje názory na politiky odmeňovania 
prostredníctvom nezáväzného hlasovania o správe o odmeňovaní na všeobecnej schôdzi;

6. zdôrazňuje, že odmeňovanie členov predstavenstva, ktorí nemajú výkonné právomoci, by 
malo obsahovať iba pevný plat bez výkonnostnej alebo podielovej zložky; 

7. zdôrazňuje, že členovia zapojení do riadenia rizika by mali byť nezávislí od obchodných 
útvarov, ktoré riadia, mali by mať primeranú autoritu a byť odmeňovaní nezávisle od 
výsledkov týchto obchodných útvarov;

Efektívne zladenie odmeňovania s obozretným preberaním rizika

8. zdôrazňuje, že odmeňovanie by malo citlivo reagovať na riziko a že úpravy rizika by mali 
zohľadňovať všetky druhy jestvujúcich i potenciálnych rizík;

9. zdôrazňuje, že riadenie prevádzkového rizika by preto malo byť vopred schválené 
orgánom dohľadu;

10. domnieva sa, že výšku pohyblivej zložky odmeňovania treba určovať podľa splnenia 
dlhodobých cieľov, ktoré by mali byť vopred jasne vymedzené; 

11. zdôrazňuje, že systémy odmeňovania by mali prepájať výšku fondu na odmeny s celkovou 
výkonnosťou podniku, pričom odmeny zamestnancov by mali súvisieť s ich prínosom 
k tejto výkonnosti a pri určovaní tohto prínosu by mali zohrávať úlohu kvantitatívne 
i kvalitatívne kritériá, ako aj ľudský úsudok;

12. je presvedčený, že negatívne výsledky podniku by mali viesť k značnému zníženiu 
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celkovej výplaty pohyblivých zložiek odmeňovania, a to tak, čo sa týka jestvujúceho 
odmeňovania, ako aj výplat súm zarobených skôr, a to aj pomocou malusu alebo dohôd 
o spätnej výplate;

13. zastáva názor, že s cieľom určiť výšku pohyblivej zložky odmeňovania by sa mali 
zohľadniť výkonnostné kritéria súvisiace s kvalitou; navrhuje preto, aby sa ako jedno zo 
základných kritérií zohľadnila sociálna pridaná hodnota výkonnosti spoločností 
a v prípade potreby aj kritériá udržateľnosti;

14. nazdáva sa, že garantované odmeny by nemali byť súčasťou plánov odmeňovania ;

15. zastáva názor, že z etických dôvodov by rozdiel medzi najvyšším a najnižším príjmom 
v podniku mal byť primeraný;

16. zdôrazňuje, že orgán dohľadu by mal vypracovať a uplatňovať postup, s cieľom riešiť 
akékoľvek konflikty, ku ktorým môže dôjsť medzi útvarmi riadenia rizika a prevádzky;

17. zdôrazňuje potrebu rozšíriť tieto zásady na odmeňovanie všetkých zamestnancov, ktorých 
profesijné činnosti majú zásadné dôsledky na rizikový profil spoločnosti, v ktorej pracujú;

Vyvážená štruktúra objemu prostriedkov určených  na odmeňovanie 

18. zdôrazňuje, že pohyblivá a pevná zložka odmeňovania musia byť navzájom primerane 
vyvážené a najmä že individuálne odmeny nesmú tvoriť viac ako 50 % celkového ročného 
príjmu zamestnanca;

19. navrhuje, aby sa pohyblivá zložka odmeňovania vyplácala iba ak je udržateľná vzhľadom 
na finančnú situáciu inštitúcie a oprávnená vzhľadom na jej dlhodobé výsledky;

20. zdôrazňuje, že odložený podiel a dĺžka obdobia odloženia by sa mali stanovovať v súlade 
s obchodným cyklom, povahou obchodnej činnosti, jej rizikami a činnosťami príslušného 
zamestnanca;

21. nazdáva sa, že značná časť, t. j. viac než 50 %, pohyblivej zložky odmeňovania by sa mala 
vyplácať v akciách alebo nástrojoch prepojených s akciami, ak tieto nástroje vytvárajú 
odmeny, ktoré sú v súlade s dlhodobým vytváraním hodnôt a časovými horizontmi rizika;

22. navrhuje, aby v prípade predčasného ukončenia pracovného pomeru bola výška 
odstupného pre riadiaceho pracovníka najviac dvojnásobkom jeho ročného príjmu a aby 
sa odstupné pri neplnení pracovných úloh alebo dobrovoľnom odchode vôbec 
nevyplácalo;

Efektívny dohľad a zapojenie zainteresovaných strán

23. nazdáva sa, že spoločnosti by mali poskytnúť jasné, komplexné a včasné informácie 
o svojich postupoch odmeňovania, aby sa uľahčilo konštruktívne zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán, a že orgány dohľadu by mali mať prístup ku všetkým 
informáciám, ktoré potrebujú na vyhodnotenie dodržiavania uplatniteľných zásad; 

24. vyzýva Komisiu, aby prijala prísne záväzné zásady týkajúce sa politík odmeňovania 
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v odvetví finančných služieb tak, ako sa navrhuje v návrhu správy k smernici 
o kapitálových požiadavkách, a postup zverejňovania zoznamu spoločností, ktoré tieto 
zásady nedodržiavajú;

25. vyzýva Komisiu, aby vo svojich právnych predpisoch zabezpečila rozhodujúcu úlohu 
orgánu dohľadu v politike odmeňovania a pri riadení rizika;

26. vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu uskutočniteľnosti zavedenia európskej 
dane z odmien;

27. žiada Komisiu, aby s cieľom predchádzať novým finančným krízam zriadila systém 
poistenia financovaný poplatkami finančných inštitúcií;

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a regulačným 
orgánom EÚ a vnútroštátnymi regulačným orgánom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasná finančná a hospodárska kríza bola okrem iného spôsobená aj nadmerným rizikom, 
ktoré na seba prevzali rôzne spoločnosti v odvetví finančníctva. Investičné banky, banky i 
hedgeové fondy nielen vytvárali nadmerné riziko v jednotlivých spoločnostiach ale v ešte 
väčšom meradle zvyšovali celkové  systémové riziko.

Rozhodnutia o preberaní týchto rizík prijímali predstavenstvá a generálni riaditelia týchto 
spoločností a ich zamestnanci. Motivácia tohto konania bola jednoduchá:

– čím vyššie riziko prevezme spoločnosť, tým väčší môže byť potenciálny zisk.

– čím vyššia je ziskovosť spoločnosti, tým vyššia je vyplatená odmena.

Výška celkových vyplatených odmien sa však podstatne nemenila pri poklese ziskovosti, ako 
preukázal generálny prokurátor štátu New York Andrew Cuomo. Daňoví poplatníci sú vždy 
naporúdzi, keď ide o zachránenie spoločnosti vo finančných ťažkostiach.

V dôsledku toho zamestnanci v odvetví finančných služieb získavajú výhody vo forme 
odmien za nadmerné riziko, ktorému vystavia spoločnosti, v ktorých pracujú. Ich osobné 
nevýhody sa obmedzujú na stratu zamestnania, ktorá sa rovná nulovej odmene. Tieto 
nevýhody namiesto toho znášajú podniky, v ktorých pracujú, a celá spoločnosť.

Spravodajca je presvedčený, že v záujme toho, aby sa zaručilo, že kríza sa nezopakuje, a aby 
sa tento nelogický mechanizmus zmenil, by sa mali prehodnotiť štruktúry odmien pre 
jednotlivých zamestnancov. Preto sa musia prijať kroky na zníženie preberaného rizika 
a zmenu štruktúry odmien.

Iba tak sa môžu zisky finančných inštitúcií a odmeny vyplácané členom predstavenstiev 
a generálnym riaditeľom znížiť na prijateľnú úroveň.

Od začiatku krízy bolo podniknutých viacero vnútroštátnych iniciatív, s cieľom upraviť 
niektoré politiky odmeňovania a niektoré nadmerné odmeny, a to rôznymi formami (etického 
kódexy, daňové opatrenia, platové stopy, posilnenie pravidiel správy a riadenia spoločností 
atď.). Spravodajca víta tieto iniciatívy a považuje ich za užitočné. V záujme zamedzenia 
nekoordinovaného postupu a vytvorenia rovnakých podmienok sa však spravodajca nazdáva, 
že treba podniknúť iniciatívu na európskej úrovni zameranú na politiku odmeňovania 
v odvetví finančných služieb a kótovaných spoločností.

Z týchto dôvodov je potrebná koordinovaná činnosť na európskej úrovni zameraná na 
odmeňovanie riaditeľov v odvetví finančných služieb a kótovaných spoločností.

Spravodajca je presvedčený, že na riešenie tohto problému je potrebný súbor opatrení na troch 
úrovniach: samotnému odvetviu treba zabrániť v preberaní tak vysokej úrovne rizika, výhody 
zamestnancov sa musia obmedziť a musia sa zvýšiť ich prípadné nevýhody.

Spravodajca preto víta iniciatívy navrhované skupinou G20, Larosièrovou správou 
a Európskou komisiou v jej dvoch odporúčaniach (odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009 
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o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (C(2009) 3159) a odporúčanie 
Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú odporúčania 2004/913/ES a 2005/162/ES, 
pokiaľ ide o systém odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností (C(2009) 
3177)), v ktorých Európska komisia vyjadrila svoje názory na politiku odmeňovania 
riadiacich pracovníkov finančných inštitúcií a v spoločnostiach kótovaných na burze cenných 
papierov.

Čo sa týka štruktúry odmeňovania riadiacich pracovníkov v odporúčaní sa členské štáty 
vyzývajú na:

– stanovenie hranice výšky odstupného (najviac dvojnásobok pevného ročného príjmu 
riadiaceho pracovníka) v prípade predčasného ukončenia pracovného pomeru a jeho 
nevyplatenie pri neplnení pracovných úloh;

– to, aby požadovali rovnováhu medzi pevnou a pohyblivou zložkou platu a aby 
prepojili pohyblivú zložku na vopred určené a merateľné kritériá na posilnenie 
spojitosti medzi výkonom a platom;

– podporu dlhodobej udržateľnosti spoločností prostredníctvom rovnováhy medzi 
dlhodobými a krátkodobými kritériami výkonnosti odmeňovania riadiacich 
pracovníkov, odkladu variabilnej zložky platu, minimálneho rozhodného obdobia pre 
opcie na akcie a akcie (najmenej tri roky) a držby časti akcií až do ukončenia 
zamestnaneckého pomeru;

– umožnenie spoločnostiam požadovať spätné vyplatenie pohyblivej zložky platu na 
základe očividne nesprávne údajov (spätná výplata).

Čo sa týka postupu určovania odmeňovania riadiacich pracovníkov v odporúčaní sa členské 
štáty vyzývajú na:

– rozšírenie niektorých požiadaviek poskytovania údajov v platnom odporúčaní na 
zlepšenie prehľadu akcionárov o politikách odmeňovania;

– zabezpečenie toho, aby sa akcionári, najmä inštitucionálni investori, podľa potreby 
zúčastňovali na všeobecných schôdzach a uvážlivo využívali svoje hlasovacie práva, 
čo sa týka odmeňovania riadiacich pracovníkov;

– zabezpečenie toho, aby pracovníci, ktorí nemajú výkonné právomoci, nedostávali 
opcie na akcie ako súčasť ich odmeňovania, aby sa predišlo konfliktu záujmov;

– posilnenie úlohy a fungovania výboru pre odmeňovanie prostredníctvom nových 
zásad o

i) zložení výborov pre odmeňovanie;

ii) povinnosti členov výboru pre odmeňovanie zúčastňovať sa na všeobecných 
schôdzach, na ktorých sa diskutuje o politike odmeňovania, s cieľom 
poskytovania objasnení akcionárom;

iii) vyhýbaní sa konfliktom konzultantov odmeňovania.
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Tieto návrhy sú však iba prvým obozretným krokom. Prax v skutočnosti preukázala skôr 
obmedzený dosah odporúčaní o politike odmeňovania v odvetví finančných služieb a 
kótovaných spoločností. Spravodajca je preto presvedčený, že v záujme dosiahnutia 
skutočných zmien by sa malo zájsť ďalej. Spravodajca vyzýva Európsku komisiu, aby prijala 
prísne záväzné zásady týkajúce sa politík odmeňovania v odvetví finančných služieb tak, ako 
to podporil spravodajca pre návrh správy k smernici o kapitálových požiadavkách, a stanovila 
postup zverejňovania zoznamu spoločností, ktoré tieto zásady nedodržiavajú; žiada ďalej 
Európsku komisiu, aby vykonala posúdenie/štúdiu vplyvu uskutočniteľnosti zavedenia 
európskej dane z odmien a európskej bankovej dane.

Na uskutočnenie takéhoto kroku by sa mala pozornosť konkrétne zamerať na zásady 
vytvorené RFS, t. j. efektívne riadenie odmeňovania, efektívne zladenie odmeňovania 
s obozretným preberaním rizika, vyvážená štruktúra objemu prostriedkov určených  na 
odmeňovanie a napokon efektívny dohľad a zapojenie zainteresovaných strán.

V záujme skutočného zvládnutia objemu prostriedkov určených na odmeňovanie by sa mala 
väčšia pozornosť venovať zloženiu výboru pre odmeňovanie a tento výbor by mal získať 
významnejšiu pozíciu pri určovaní politiky odmeňovania a pri jej navrhovaní orgánu dohľadu.
Malo by sa to uskutočňovať za úzkej spolupráce s manažérmi rizika a po získaní stanoviska 
akcionárov. Podľa názoru spravodajcu by malo byť jasné, že riadiaci pracovníci bez 
výkonných právomocí dostávajú iba pevný plat.

Okrem toho sa spravodajca nazdáva, že systém prevádzkového rizika treba prehodnotiť 
a predbežne schváliť nezávislým regulátorom so silnými právomocami. Ďalej spravodajca 
plne podporuje prístup v návrhu správy k návrhu smernice o kapitálových požiadavkách na 
zvýšenie kapitálových požiadaviek v prípade  prevzatia vyššieho rizika. S cieľom určiť výšku 
pohyblivej zložky odmeňovania by sa mali zohľadniť kvalitatívne kritériá. Navrhuje preto, 
aby sa ako jedno zo základných kritérií zohľadnila sociálna pridaná hodnota výkonnosti 
podnikov a v prípade potreby aj kritériá udržateľnosti. Vzhľadom na citlivosť rizika by sa 
výška pohyblivej zložky odmeňovania mala určovať podľa splnenia dlhodobých cieľov, ktoré 
by mali byť vopred jasne vymedzené. Spravodajca sa ďalej nazdáva, že všetky tieto zásady by 
sa mali uplatniť na odmeňovanie všetkých zamestnancov, ktorých profesijné činnosti majú 
zásadné dôsledky na rizikový profil spoločnosti, v ktorej pracujú.

V súlade s týmito zásadami a v záujme obmedzenia výhod zamestnancov sa spravodajca 
nazdáva, že by sa odmeny mali obmedziť, pričom najmä individuálne odmeny nesmú tvoriť 
viac než 50 % celkového ročného príjmu.

Spravodajca zdôrazňuje skutočnosť, že zisky a straty sa realizujú počas rôznych období 
a pohyblivé výplaty odmien by sa mali podľa toho odložiť na dostatočný čas. Objem 
odloženého podielu a dĺžka obdobia odloženia by sa mali stanovať v súlade s obchodným 
cyklom, povahou činnosti, jej rizikami a činnosťami príslušného pracovníka. Spravodajca je 
priaznivo naklonený tomu, aby sa aspoň 50 % podielu pohyblivej zložky odmeňovania 
vyplácalo vo forme opcií, pokiaľ tieto nástroje vytvárajú stimuly, ktoré sú v súlade s 
dlhodobým vytváraním hodnôt a časovými horizontmi rizika, pričom odmeny vo forme akcií 
alebo nástrojov prepojených s akciami by mali byť predmetom primeranej politiky držby 
akcií. 

Spravodajca je ďalej presvedčený o potrebe vyššieho zdanenia finančných inštitúcií, ktorých 
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riadiacim pracovníkom sú vyplácané balíky odmeňovania nad určitú hranicu. Vyzýva preto 
Európsku komisiu, aby tento návrh preverila. Vyzýva ďalej Európsku komisiu, aby 
finančným inštitúciám uložila finančný poplatok na financovanie poistného fondu určeného 
na predchádzanie novým finančným krízam.

S cieľom zvýšiť transparentnosť politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb 
a kótovaných spoločností je spravodajca presvedčený o potrebe jednoznačnej výročnej správy 
o odmeňovaní. Touto správou by spoločnosti mali poskytovať jasné, komplexné a včasné 
informácie o svojich postupoch odmeňovania, aby sa uľahčilo konštruktívne zapojenie 
všetkých zainteresovaných strán, a orgány dohľadu by mali mať prístup ku všetkým 
informáciám, ktoré potrebujú na vyhodnotenie dodržiavania zásad.


