
AD\885905CS.doc PE472.246v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2011/2181(INI)

7. 12. 2011

STANOVISKO
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro právní záležitosti

k rámci pro správu a řízení evropských společností
(2011/2181(INI))

Navrhovatel: Ole Christensen



PE472.246v02-00 2/6 AD\885905CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\885905CS.doc 3/6 PE472.246v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit v EU transparentnější, stabilnější a spolehlivější 
podnikatelský sektor s dokonalejší správou a řízením společností; domnívá se, že 
podnikatelský sektor by měl ve svých postupech zohledňovat sociální, etická 
a environmentální hlediska a projevovat svoji odpovědnost vůči zaměstnancům i 
akcionářům a vůči společnosti obecně a současně zajišťovat lepší hospodářské výsledky 
a vytváření důstojných pracovních míst;

2. zastává ovšem názor, že řádná správa a řízení nemůže sama o sobě zabránit nadměrnému 
riskování; žádá proto nezávislý audit a pružná pravidla, jež zohlední různost podnikových 
kultur v EU;

3. domnívá se, že v období po odeznění finanční krize je možné se poučit ze stěžejních 
případů, kdy došlo v podnikatelské sféře k úpadku společností;

4. poukazuje na to, že účelem rámce pro správu a řízení společností je vytvořit a zajistit 
zdravé podnikatelské prostředí, v němž bude odpovědnost za práci a úcta k ní v rovnováze 
se zdravým rozvojem společností, které vytvářejí více pracovních míst a přispívají 
k hospodářské a sociální stabilitě;

5. zdůrazňuje, že řízení společností by mimo jiné mělo ulehčovat vztahy s různými stranami 
na nich zainteresovaných, jako například se zaměstnanci, kteří přispívají k úspěchu 
a výkonu, jehož společnost dosahuje, a kteří jsou na tomto výkonu závislí; proto 
připomíná význam pravidelného dialogu a zapojení zaměstnanců do záležitostí 
společnosti, jež může mít také podobu účasti zaměstnanců na správě společnosti, jak je 
definováno v Evropském slovníku průmyslových vztahů1,a vyjadřuje zklamání nad tím, 
že je tento aspekt v zelené knize podceňován;

6. domnívá se, že by měla být více prosazována definice správy a řízení společností 
formulovaná OECD v roce 2004, podle níž správa a řízení společností zahrnuje soubor 
vztahů mezi vedením společnosti, její správní radou, akcionáři a jinými zúčastněnými 
stranami;

7. zdůrazňuje, že efektivní regulace správy a řízení společností by se rovněž měla opírat 
o zásady, jako je jednoznačnost, harmonizace, transparentnost, vymáhání právních 
předpisů a ukládání sankcí, o efektivní činnost správní rady, o přiměřené zapojení 
akcionářů a o účinné sledování a prosazování kodexů týkajících se správy a řízení 
společností;

8. zdůrazňuje potřebu dosáhnout lepší funkčnosti stávajících pravidel a doporučení 
týkajících se správy a řízení a lepšího souladu s nimi, což upřednostňuje před zavedením 
závazných pravidel pro správu a řízení evropských společností;

                                               
1 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound).
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9. vyzývá Komisi, aby každý projednávaný legislativní návrh týkající se správy a řízení 
společností podrobila posouzení dopadu, které by se mělo zaměřit jednak na cíle, jichž by 
mělo být dosaženo, a jednak na potřebu, aby společnosti zůstaly konkurenceschopné;

10. podporuje diferencovaný a proporcionální režim pro malé a střední kótované společnosti;

11. domnívá se, že vzhledem ke značné rozdílnosti společností v Evropě a zejména k rozdílu 
mezi kótovanými a nekótovanými společnostmi není „univerzální přístup pro všechny“ 
příliš užitečný;

12. je přesvědčen o tom, že dobrovolné kodexy chování představují nejúčinnější způsob, jak 
dosáhnout řádné správy a řízení společností;

13. domnívá se, že iniciativy v oblasti správy a řízení společností by měly jít ruku v ruce 
s iniciativami v oblasti sociální odpovědnosti společností, které navrhuje Komise; je toho 
názoru, že zejména v současných hospodářských a sociálních podmínkách by sociální 
odpovědnost společností mohla ve spojení se správou a řízením společností napomoci 
utvořit těsnější vazby mezi společnostmi a sociálním prostředím, v němž působí 
a dosahují růstu; 

14. domnívá se, že informování zaměstnanců, konzultace se zaměstnanci a jejich účast 
na rozhodování v souladu s evropským a vnitrostátním právem by měly být podporovány 
a zintenzívněny, a to se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky; je přesvědčen 
o tom, že vyšší zapojení zaměstnanců může plnit funkci motivačního nástroje a že jejich 
privilegovaný vhled do vnitřních postupů společnosti může umožnit zástupcům 
zaměstnanců významně přispět k rozmanitosti a kvalitě dozorčích rad, a současně tak 
přispět k dlouhodobé udržitelnosti podnikových strategií;

15. vyzývá k větší rozmanitosti, včetně rozmanitosti z hlediska pohlaví a provázanosti 
dovedností, odborných znalostí a zkušeností jednotlivců v dozorčích a správních radách 
a strukturách společnosti, aby na nejvyšších místech ve společnostech bylo možné těžit 
z různorodosti názorů, diskusí a připomínek i z větší různosti schopností a stylů vedení;

16. zdůrazňuje význam většího zastoupení žen ve správních radách společností a v dalších 
vysokých funkcích, jak je stanoveno v Chartě žen, kterou přijala Komise; poznamenává, 
že členské státy a společnosti přijaly v zájmu většího zastoupení žen ve správních radách 
společností nejrůznější opatření, včetně genderových kvót; zdůrazňuje ovšem, že vedle 
současných postupů jsou zapotřebí také opatření různé povahy, opatření přispívající 
ke sladění pracovního a mimopracovního života a vnitropodnikové profesní poradenství; 
vybízí společnosti, aby přijaly iniciativu „Ženy ve správní radě – závazek pro Evropu“, 
kterou dne 1. března 2011 představila Komise, a aby plnily její cíle;

17. domnívá se, že v procesu náboru vrcholových pracovníků je zapotřebí větší 
transparentnosti a poukazuje na to, že profily jednotlivých členů, jejich odlišné zkušenosti 
s vedením a profesní zkušenosti získané na mezinárodní, vnitrostátní či regionální úrovni 
přispívají k větší efektivnosti fungování správních rad;

18. je toho názoru, že vedení a členové dozorčí rady sami zodpovídají za to, aby využívali 
možností odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání nezbytného k plnění svých úkolů, 
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a to případně s podporou společnosti;

19. domnívá se, že je důležité zajistit, aby se všem akcionářům dostalo rovnocenného 
a spravedlivého zacházení vzhledem k tomu, že ochrana menšinových akcionářů je 
v Evropě velice složitá, kdy menšinoví akcionáři jen obtížně hájí své zájmy ve 
společnostech s dominantními akcionáři;

20. žádá udržitelné dlouhodobé politiky odměňování, které by se měly zakládat na 
dlouhodobém výkonu daného jednotlivce a jeho společnosti; zastává názor, že v systému 
odměňování je třeba omezit uplatňování akciových opcí; podporuje ovšem vytváření 
dobrovolných modelů kapitálové spoluúčasti, které by měly být pečlivě posuzovány, aby 
se zabránilo tomu, že budou zaměstnanci z nedostatku diverzifikace vystaveni rizikům, 
a které by měly být otevřené všem zaměstnancům společnosti; domnívá se, že kapitálová 
spoluúčast by zaměstnancům měla umožnit získat podíl na zisku, ale za žádných okolností 
nemůže nahradit jejich mzdy či platy ani nebude na překážku kolektivnímu vyjednávání;

21. podporuje myšlenku, aby součástí proměnlivé složky odměn vedoucích pracovníků byly 
i prvky dlouhodobé udržitelnosti, např. aby určitý procentní podíl proměnlivé složky 
jejich odměn závisel na splnění cílů sociální odpovědnosti společností, jako je zdraví 
a bezpečnost při práci, spokojenost zaměstnanců s prací atd.;

22. podporuje řádné a povinné:

 každoroční zveřejnění politiky a systémů odměňování vedoucích pracovníků 
a rizikového profilu společnosti;

 externí hodnocení správních orgánů a řídících výborů kótovaných společností 
prováděné alespoň každé tři roky spolu s (každoročním) hodnocením, jež by v souladu 
s doporučeními Komise1 prováděla správní rada;

 zveřejnění veškerých obchodních činností členů rady, včetně všech funkcí 
zastávaných v jiných radách;

 zveřejnění srovnání výše příjmů podle pohlaví;
23. domnívá se, že je nezbytné provést opatření pro zlepšení transparentnosti správy a řízení 

společností a režimu pro zveřejňování nefinančních informací; domnívá se, že by tato 
opatření měla být přiměřená velikosti společnosti a nevytvářet další administrativní zátěž 
pro malé a střední podniky, které jsou hlavním zdrojem zaměstnanosti v EU;

24. domnívá se, že společnosti, jež nedodržují zásady správy a řízení společností, musí své 
rozhodnutí podrobně vysvětlit podle zásady „dodržuj nebo vysvětli“ a rovněž popsat 
zvolené alternativní řešení; domnívá se, že přístup „dodržuj nebo vysvětli“ by mohl 
vyhovovat kontrolnímu systému, který za prioritu považuje transparentnost a spolehlivé 
informace vysoké kvality;

                                               
1 Doporučení Komise 2005/162/ES ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů 
dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze (Úř. věst. L 52, 25.2.2005, 
s. 51).
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