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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě Larosièrovy zprávy, která byla předložena na jaře 2009, Komise ve svém 
doporučení ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb stanoví 
zásady pro strukturu odměňování, pro postup při sestavování a provádění řádných politik 
odměňování (řízení), pro poskytování informací o politikách odměňování zúčastněným 
stranám a pro obezřetnostní dohled (kontrolu) nad finančním sektorem. 

Změnou směrnic o kapitálových požadavcích 2006/48/ES a 2006/49/ES Komise zamýšlí 
učinit tyto zásady závaznými tím, že politiky odměňování bank a investičních podniků budou 
podrobeny obezřetnostnímu dohledu1. Toho lze docílit zavedením kvalitativních opatření 
(vyžadujících snížit rizika vyplývající ze struktury jejich politik odměňování) nebo 
kvantitativních opatření (vyžadujících držet dodatečný vlastní kapitál) a dále zavedením 
peněžních sankcí za porušení zásad stanovených danou směrnicí.

Zpravodaj je potěšen tím, že směrnice o kapitálových požadavcích 2006/48/ES a 2006/49/ES 
jsou revidovány, avšak domnívá se, že práce na nich byla zahájena příliš pozdě. Mnohým
z důsledků finanční a hospodářské krize bychom dokázali zabránit lepším dohledem
a regulací. Změna uvedených směrnic by tedy měla zaručit, že se v podobné finanční
a hospodářské situaci již nikdy neocitneme. Zpravodaj vyzývá k zavedení mechanismů 
srovnatelného řízení a obezřetnostního dohledu týkajících se politik odměňování v těch 
oblastech finančního sektoru, které tyto směrnice nepokrývají (pojištění, alternativní 
investiční fondy atd.) 

Cílem pozměňovacích návrhů, které Výbor pro zaměstnanost a sociální věci předkládá, je:

 vyjasnit oblast působnosti směrnice, zejména kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní 
činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil těchto úvěrových institucí
a investičních podniků; 

 zajistit, aby při provádění regulace struktury odměňování ve finančním sektoru nebylo 
poškozeno právo vedení a zaměstnanců na kolektivní vyjednávání. To by mělo být 
specifikováno v samotném znění směrnice o kapitálových požadavcích a nikoli pouze
v její preambuli; 

 posílit ustanovení o systému odměn a usměrňování rizik – stálé versus proměnlivé 
odměny, hotovost versus akcie nebo nástroje podobné akciím, odložené odměny, 
nabytí práv, zpětné vracení –, jak vyžadují zásady stanovené Radou pro finanční 
stabilitu a mezinárodně podpořené skupinou G-20 na vrcholné schůzce v Pittsburgu, 
která se konala ve dnech 24.–25. září 2009, a jak navrhlo předsednictví Rady; 

 prosazovat radikálnější požadavky na transparentnost v souvislosti s poskytováním 
informací o politikách odměňování všem zúčastněným stranám (akcionářům, 

                                               
1 Komise se ve svém návrhu zabývá rovněž kapitálovými požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace, 
které ovšem nespadají do pravomocí Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, a nejsou proto předmětem tohoto 
stanoviska. 



PE430.995v01-00 4/24 PA\799305CS.doc

CS

zaměstnancům, veřejnosti, vládě) a také právo zaměstnanců být informováni
a konzultováni prostřednictvím rad zaměstnanců;

 zahrnout cíle související se sociální odpovědností podniků mezi dlouhodobá kritéria 
opodstatňující vyplácení odložených variabilních odměn; 

 vyžadovat, aby významné banky a investiční podniky zřídily nezávislé výbory 
pro odměňování, které budou muset spolupracovat s útvary zabývajícími se řízením 
rizik a zajišťováním shody s předpisy s cílem chránit pobídky vytvořené pro řízení 
rizik, kapitálu a likvidity.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1
této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nadměrné a neobezřetné riskování
v bankovním odvětví vedlo k selhání 
jednotlivých finančních institucí a 
k systémovým problémům v členských 
státech i po celém světě. Jakkoli jsou 
příčiny takového riskování četné a složité, 
orgány dohledu a regulační orgány včetně 
skupiny G20 a Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu se shodují na tom, že

(1) Nadměrné a neobezřetné riskování
v bankovním odvětví vedlo k selhání 
jednotlivých finančních institucí a 
k systémovým problémům v členských 
státech i po celém světě. Jakkoli jsou 
příčiny takového riskování četné a složité, 
orgány dohledu a regulační orgány včetně 
skupiny G20 a Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu se shodují na tom, že
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k němu přispěly i nevhodné struktury 
odměňování v některých finančních 
institucích. Politiky odměňování, které 
podněcují k riskování překračujícímu 
obecnou úroveň rizika tolerovaného danou 
institucí, mohou narušit řádné a účinné 
řízení rizik a zhoršit nadměrně rizikové 
chování. 

k němu přispěly i nevhodné struktury 
odměňování v některých finančních 
institucích. Politiky odměňování, které 
podněcují k riskování překračujícímu 
obecnou úroveň rizika tolerovaného danou 
institucí, mohou narušit řádné a účinné 
řízení rizik a zhoršit nadměrně rizikové 
chování. V této souvislosti jsou obzvláště 
důležité mezinárodně dohodnuté
a potvrzené zásady vypracované Radou 
pro finanční stabilitu (FSB).

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro řešení potenciálně škodlivých 
účinků špatně navržených struktur 
odměňování na řádné řízení rizik
a kontrolu rizikového chování jednotlivců 
by měly být požadavky směrnice 
2006/48/ES doplněny o výslovnou 
povinnost úvěrových institucí
a investičních podniků vytvořit a udržovat 
pro ty kategorie pracovníků, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
rizikový profil těchto úvěrových institucí
a investičních podniků, politiky a postupy 
odměňování, které jsou v souladu
s účinným řízením rizik. 

(3) Pro řešení potenciálně škodlivých 
účinků špatně navržených struktur 
odměňování na řádné řízení rizik
a kontrolu rizikového chování jednotlivců 
by měly být požadavky směrnice 
2006/48/ES doplněny o výslovnou 
povinnost úvěrových institucí
a investičních podniků vytvořit a udržovat 
pro ty kategorie pracovníků, jejichž 
pracovní činnosti mají jednoznačně 
podstatný dopad na rizikový profil těchto 
úvěrových institucí a investičních podniků, 
politiky a postupy odměňování, které jsou
v souladu s účinným řízením rizik. Mezi 
tyto kategorie pracovníků by mělo patřit 
přinejmenším vrcholové vedení, 
pracovníci odpovědní za přijímání rizik
a pracovníci v kontrolních funkcích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit hlavní zásady řádného 
odměňování, aby bylo zajištěno, že 
struktura odměňování nebude jednotlivce 
povzbuzovat k nadměrnému riskování
a bude v souladu s ochotou dané instituce 
podstupovat rizika, s jejími hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně.

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit jednoznačné zásady 
řádného odměňování, aby bylo zajištěno, 
že struktura odměňování nebude 
jednotlivce povzbuzovat k nadměrnému 
riskování a bude v souladu s ochotou dané 
instituce podstupovat rizika, s jejími 
hodnotami a dlouhodobými zájmy. Aby 
bylo zajištěno, že návrh politik 
odměňování bude začleněn do řízení rizik 
dané finanční instituce, měl by řídicí orgán 
(orgán s dohlížecí funkcí) každé úvěrové 
instituce či investičního podniku stanovit 
obecné zásady, které budou uplatňovány,
a politiky by měly být podrobovány 
nezávislé interní kontrole alespoň jednou 
ročně. Významné úvěrové instituce
a investiční podniky by měly zřídit 
nezávislé výbory pro odměňování jakožto 
nedílnou součást jejich řídicí struktury
a organizace. Výbory pro odměňování by 
měly spolupracovat s útvary zabývajícími 
se řízením rizik a zajišťováním shody
s předpisy s cílem chránit pobídky 
vytvořené pro řízení rizik, kapitálu
a likvidity.

Or. en

Odůvodnění

To by zajistilo větší transparentnost a širší účast všech zúčastněných stran.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem politiky odměňování by 
mělo být sladění osobních cílů 
zaměstnanců s dlouhodobými zájmy 
dotčené úvěrové instituce či dotčeného 
investičního podniku. Stanovení 
výkonnostních složek odměny by mělo 
vycházet z dlouhodobějších výsledků
a zohledňovat budoucí rizika spojená
s těmito výsledky. Posuzování výsledků by 
mělo být prováděno na víceletém základě, 
například v horizontu tří až pěti let, aby se 
zajistilo, že proces posouzení bude založen 
na dlouhodobějších výsledcích a že 
skutečně vyplacené výkonnostní složky 
odměny budou rovnoměrně rozloženy na 
celý hospodářský cyklus podniku. 

(5) Cílem politiky odměňování by 
mělo být sladění osobních cílů 
zaměstnanců s dlouhodobými zájmy 
dotčené úvěrové instituce či dotčeného 
investičního podniku. Stanovení 
výkonnostních složek odměny by mělo 
vycházet z dlouhodobějších výsledků
a zohledňovat budoucí rizika spojená
s těmito výsledky. Posuzování výsledků by 
mělo být prováděno na víceletém základě, 
například v horizontu tří až pěti let, aby se 
zajistilo, že proces posouzení bude založen 
na dlouhodobějších výsledcích a že 
skutečně vyplacené výkonnostní složky 
odměny budou rovnoměrně rozloženy na 
celý hospodářský cyklus podniku. Cíle 
související se sociální odpovědností 
podniků by měly být zahrnuty 
do hodnocení dlouhodobějších výsledků 
opodstatňujících vyplácení odložených 
variabilních odměn. 

Or. en

Odůvodnění

Cíle související se sociální odpovědností podniků je třeba zahrnout do hodnocení 
dlouhodobých zájmů úvěrových institucí a investičních podniků.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Zaručené proměnlivé složky 
odměny nejsou v souladu s řádným 
řízením rizik ani se zásadou odměňování 
za výsledky a měly by být zpravidla 
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zakázány.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Výplata podstatné části proměnlivé 
složky odměny by měla být na přiměřenou 
dobu odložena. Velikost této části by se 
měla výrazně zvyšovat v závislosti na 
služebním postavení nebo míře 
odpovědnosti. Podstatnou část proměnlivé 
složky odměny by navíc měly tvořit akcie 
či s akciemi spojené nástroje uvěrové 
instituce nebo investičního podniku, a to
v závislosti na právní struktuře dotyčné 
instituce. V případě nekótovaných 
úvěrových institucí či investičních 
podniků by měla být výplata této části 
odměny případně prováděna za pomoci 
jiných nepeněžních nástrojů. V této 
souvislosti má velký význam zásada 
přiměřenosti, jelikož tyto požadavky 
nemusí být vždy vhodné uplatňovat
v případě malých úvěrových institucí
a investičních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Úvěrové instituce či investiční 
podniky by měly zajistit, aby celková výše 
proměnlivé složky odměny neomezovala 
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jejich schopnost posilovat svůj kapitálový 
základ. Míra potřebného navýšení 
kapitálu by měla záviset na stávající 
kapitálové pozici dané instituce či daného 
podniku. V této souvislosti by příslušné 
vnitrostátní orgány měly mít pravomoc 
proměnlivou složky odměny omezit, mimo 
jiné tím, že stanoví její výši jako procentní 
podíl celkových čistých výnosů v případě, 
že je tato složka odměny neslučitelná
s udržováním řádného kapitálového 
základu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Úvěrové instituce nebo investiční 
podniky by měly od svých zaměstnanců 
vyžadovat, aby se zavázali nepoužívat 
osobní zajišťovací strategie či pojištění, 
jimiž by mohli ohrozit výsledky 
usměrňování rizik zakotveného
v systémech jejich odměňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doporučení Komise ze dne 
30. dubna 2009 o politice odměňování
v odvětví finančních služeb rovněž stanoví 
zásady řádných politik odměňování, podle 
nichž by podniky mohly uvedenou 

(6) Zásady týkající se řádné politiky 
odměňování uvedené v doporučení
Komise ze dne 30. dubna 2009 o politice 
odměňování v odvětví finančních služeb 
jsou v souladu se zásadami stanovenými
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povinnost plnit, a uvedené zásady jsou
v souladu se zásadami stanovenými v této 
směrnici a tyto zásady doplňují. 

v této směrnici a tyto zásady doplňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Protože špatně navržené politiky 
odměňování a systémy pobídek mohou na 
nepřijatelnou míru zvýšit rizika, kterým 
jsou úvěrové instituce a investiční podniky 
vystaveny, je vhodné, aby příslušné orgány 
ukládaly příslušným subjektům kvalitativní 
či kvantitativní opatření, jejichž cílem je 
řešit problémy zjištěné ve věci politik 
odměňování v rámci postupu dohledu 
podle pilíře 2. Ke kvalitativním opatřením, 
která mají příslušné orgány k dispozici, 
patří požadavek, aby úvěrové instituce 
nebo investiční podniky snížily riziko 
spojené s jejich činnostmi, produkty či 
systémy, včetně struktur odměňování, 
nejsou-li v souladu s účinným řízením 
rizik. Ke kvantitativním opatřením patří 
požadavek na držení dodatkového kapitálu.

(11) Protože špatně navržené politiky 
odměňování a systémy pobídek mohou na 
nepřijatelnou míru zvýšit rizika, kterým 
jsou úvěrové instituce a investiční podniky 
vystaveny, měla by se urychleně přijmout 
nápravná a případně i vhodná korigující 
opatření. Je tudíž vhodné zajistit, aby 
příslušné orgány měly pravomoc ukládat
příslušným subjektům kvalitativní či 
kvantitativní opatření, jejichž cílem je řešit 
problémy zjištěné ve věci politik 
odměňování v rámci postupu dohledu 
podle pilíře 2. Ke kvalitativním opatřením, 
která mají příslušné orgány k dispozici, 
patří požadavek, aby úvěrové instituce 
nebo investiční podniky snížily riziko 
spojené s jejich činnostmi, produkty či 
systémy, včetně struktur odměňování, 
nejsou-li v souladu s účinným řízením 
rizik. Ke kvantitativním opatřením patří 
požadavek na držení dodatkového kapitálu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby pro trh zajistily přiměřenou 
transparentnost svých struktur odměňování
a souvisejícího rizika, měly by úvěrové 
instituce a investiční podniky zveřejňovat 
údaje o svých politikách a postupech 
odměňování pro ty pracovníky, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
rizikový profil dané instituce. Touto 
povinností by však neměla být dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.

(12) Aby pro trh zajistily přiměřenou 
transparentnost svých struktur odměňování
a souvisejícího rizika, měly by úvěrové 
instituce a investiční podniky zveřejňovat 
podrobné údaje o svých politikách,
postupech odměňování a částkách, 
uváděných z důvodu důvěrnosti souhrnně
pro ty pracovníky, jejichž pracovní činnosti 
mají podstatný dopad na rizikový profil 
dané instituce. Tyto informace by měly být 
zpřístupněny všem zúčastněným stranám 
(akcionáři, zaměstnanci, veřejnost, vláda). 
Touto povinností by však neměla být 
dotčena směrnice Evropského parlamentu
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Je třeba dodržovat 
výsady evropských rad zaměstnanců, 
pokud se jedná o právo zaměstnanců na 
informace a konzultace.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité dosáhnout větší transparentnosti s ohledem na zveřejňování politik odměňování. 
Evropské rady zaměstnanců by měly být více zapojovány.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Evropská centrální banka byla 
konzultována.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský výbor orgánů bankovního 
dohledu zajišťuje, aby existovaly pokyny 
pro řádné politiky odměňování, které 
splňují zásady stanovené v bodě 22 přílohy 
V. Evropský výbor regulátorů trhů
s cennými papíry úzce spolupracuje
s Evropským výborem orgánů bankovního 
dohledu při zajišťování pokynů pro 
politiky odměňování pro kategorie 
pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování 
investičních služeb a činností ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů.

3. Evropský výbor orgánů bankovního 
dohledu zajišťuje, aby existovaly pokyny 
pro řádné politiky odměňování, které 
splňují zásady stanovené v bodě 22 přílohy 
V. Tyto pokyny přihlédnou k zásadám 
řádné politiky odměňování uvedeným
v doporučení Komise ze dne 30. dubna 
2009 o politice odměňování v odvětví 
finančních služeb. Evropský výbor 
regulátorů trhů s cennými papíry úzce 
spolupracuje s Evropským výborem orgánů 
bankovního dohledu při zajišťování 
pokynů pro politiky odměňování pro 
kategorie pracovníků, kteří se podílejí na 
zajišťování investičních služeb a činností 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 136 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 136 odst. 1 se vkládá toto písmeno:
ea) požadovat od uvěrových institucí 
omezení proměnlivé složky odměny 
stanovením její výše jako procentního 
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podílu celkových čistých výnosů v případě, 
že je to nezbytné pro udržování řádného 
kapitálového základu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – odst. 2
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 136 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely určení přiměřené úrovně kapitálu
v postupu dohledu provedeném podle 
článku 124 příslušné orgány posoudí, zda 
je pro zachycení rizik, jimž může být
úvěrová instituce vystavena, nutné uložit 
specifický požadavek ohledně kapitálu 
přesahující minimální úroveň,
s přihlédnutím:

Pro účely určení přiměřené úrovně kapitálu 
na základě přezkumu a vyhodnocení 
provedených podle článku 124 příslušné 
orgány posoudí, zda je pro zachycení rizik, 
jimž úvěrová instituce je či může být 
vystavena, nutné uložit specifický 
požadavek ohledně kapitálu přesahující 
minimální úroveň, s přihlédnutím:

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – odst. 2
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 136 – odst. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) k výsledku postupu dohledu
provedeného v souladu s článkem 124.

c) k výsledku přezkumu a vyhodnocení
provedených v souladu s článkem 124.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Při vytváření a uplatňování politik 
odměňování pro ty kategorie pracovníků, 
jejichž pracovní činnosti mají podstatný 
dopad na jejich rizikový profil, dodržují 
úvěrové instituce následující zásady 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti, 
vnitřní organizaci a povaze, rozsahu
a složitosti jejich činností:

22. Při vytváření a uplatňování politik 
odměňování pro ty kategorie pracovníků, 
jejichž pracovní činnosti mají jednoznačně 
podstatný dopad na jejich rizikový profil, 
dodržují úvěrové instituce následující 
zásady způsobem, který odpovídá jejich 
velikosti, vnitřní organizaci a povaze, 
rozsahu a složitosti jejich činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) politika odměňování je v souladu
s řádným a účinným řízením rizik a takové 
řízení rizik prosazuje a nepovzbuzuje
k riskování překračujícímu úroveň rizika 
tolerovaného úvěrovou institucí;

a) politika odměňování je v souladu
s řádným a účinným řízením rizik a takové 
řízení rizik prosazuje, nepovzbuzuje
k riskování překračujícímu úroveň rizika 
tolerovaného úvěrovou institucí a zahrnuje 
opatření na předcházení střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řídicí orgán (orgán s dohlížecí 
funkcí) úvěrové instituce stanoví obecné 
zásady politiky odměňování a odpovídá za 
její provádění; 

c) řídicí orgán (orgán s dohlížecí 
funkcí) úvěrové instituce přijímá
a pravidelně přezkoumává obecné zásady 
politiky odměňování a odpovídá za její 
provádění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) provádí se jednotlivé vyhodnocení 
pozice příslušných zaměstnanců s cílem 
zjistit, zda mají podstatný dopad na 
rizikový profil dané instituce či podniku; 
vrcholové vedení a pracovníci
v kontrolních funkcích tvoří v každém 
případě kategorie zaměstnanců, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
rizikový profil úvěrových institucí
a investičních podniků;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit oblast působnosti předpisu s ohledem na kategorie zaměstnanců. Tato 
směrnice by se měla uplatnit pouze na zaměstnance, jejichž funkce má podstatný dopad na 
rizikový profil úvěrových institucí a investičních podniků.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) pracovníci v kontrolních funkcích 
jsou nezávislí na obchodních útvarech, na 
něž dohlížejí, mají odpovídající pravomoc
a jsou odměňováni podle míry plnění cílů 
spojených s jejich funkcemi, nezávisle na 
výsledcích obchodních oblastí, které
kontrolují;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je-li odměna vázána na výsledky, 
měla by být celková částka odměny 
založena na kombinaci posouzení výsledků 
daného jednotlivce a provozní jednotky
a posouzení celkových výsledků úvěrové 
instituce;

e) je-li odměna vázána na výsledky, 
měla by být celková částka odměny 
založena na kombinaci posouzení výsledků 
daného jednotlivce a dotyčného 
obchodního útvaru a posouzení celkových 
výsledků úvěrové instituce, přičemž při 
posuzování výsledků se přihlíží ke 
kritériím finančního i nefinančního 
charakteru, včetně kritéria sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) posuzování výsledků je zasazeno 
do víceletého rámce, aby se zajistilo, že 
proces posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy do období,
v němž je zohledněn příslušný 
hospodářský cyklus podniku a obchodní 
rizika s ním spojená;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) celková výše proměnlivé složky 
odměny neomezuje schopnost úvěrové 
instituce posilovat svůj kapitálový základ;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) smluvně zaručená proměnlivá 
složka odměny je poskytována výjimečně
a pouze v souvislosti s náborem nových 
pracovníků a je omezena na první rok;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému prémií včetně 
možnosti nevyplácet žádné prémie;

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému proměnlivých složek 
odměny, včetně možnosti nevyplácet žádné 
proměnlivé složky odměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) měření výsledků používané jako 
základ pro výpočet prémií nebo 
prémiových fondů zahrnuje úpravu
o současná a budoucí rizika a zohledňuje 
náklady kapitálu a potřebnou likviditu;

h) měření výsledků používané jako 
základ pro výpočet proměnlivých složek 
odměny nebo fondů proměnlivých složek 
odměny zahrnuje úpravu o všechny druhy 
současných a budoucích rizik
a zohledňuje náklady kapitálu a potřebnou 
likviditu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) alespoň 50 % jakékoli proměnlivé 
složky odměny je v závislosti na právní 
struktuře dotyčné úvěrové instituce 
tvořeno akciemi či s akciemi spojenými 
nástroji uvěrové instituce nebo v případě 
nekótovaných úvěrových institucí 
případně i dalšími nepeněžními nástroji; 
tyto akcie, nástroje spojené s akciemi
a nepeněžní nástroje podléhají vhodné 
„zadržovací“ politice, jejímž účelem je 
přizpůsobit pobídky dlouhodobějším 
zájmům úvěrové instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V– oddíl 11 – odst. 22 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výplata velké části výrazné prémie
se odkládá na přiměřenou dobu a je 
vázána na budoucí výsledky podniku.

i) alespoň 40 % proměnlivé složky 
odměny se odkládá na dobu, která není 
kratší než tři roky a která náležitým 
způsobem odpovídá povaze obchodování, 
rizikům s ním spojeným a činnostem 
vykonávaným dotyčným pracovníkem;
odměna, která má být vyplacena v souladu
s podmínkami odkladu splatnosti, se 
nepřevádí rychleji, než by tomu bylo na 
poměrném základě; v případě proměnlivé 
složky odměny představující zvlášť 
vysokou částku se odkládá výplata alespoň 
60 % této částky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) proměnlivá složka odměny, včetně 
části s odloženou splatností, se vyplácí či 
převádí pouze v případě, že je to udržitelné 
vzhledem k finanční situaci úvěrové 
instituce jako celku a odůvodněné 
vzhledem k výsledkům dotyčného 
obchodního útvaru a dotyčného 
jednotlivce; jsou-li všechny okolnosti 
stejné, v případě slabých či záporných 
finančních výsledků úvěrové instituce 
dojde k výraznému snížení celkové 
proměnlivé složky odměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) pracovníci se musí zavázat, že 
nebudou používat osobní zajišťovací 
strategie či pojištění spojené s odměnou či 
odpovědností, jimiž by mohli ohrozit 
výsledky usměrňování rizik zakotveného
v systémech jejich odměňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. Úvěrové instituce, které jsou 
významné z hlediska své velikosti a vnitřní 
organizace a povahy, rozsahu a složitosti 
svých činností, zřídí výbor pro 
odměňování. Výbor pro odměňování má 
takovou podobu, která mu umožňuje 
kompetentním a nezávislým způsobem 
posuzovat politiky a postupy odměňování
a rovněž pobídky vytvořené za účelem 
řízení rizika, kapitálu a likvidity.
Výbor pro odměňování odpovídá za 
přípravu rozhodnutí týkajících se 
odměňování, včetně rozhodnutí, která 
mají důsledky pro riziko dotyčné úvěrové 
instituce a její řízení rizik, a rozhodnutí, 
která mají být přijata řídícím orgánem
v rámci jeho dohlížecí funkce. Výboru pro 
odměňování předsedá člen řídícího 
orgánu, jenž v dotyčné úvěrové instituci 
nezastává žádné výkonné funkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22b. Po konzultacích se sociálními 
partnery jim mohou členské státy 
nabídnout možnost zachovat nebo uzavřít 
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– na náležité úrovni a s výhradou 
podmínek stanovených členskými státy –
kolektivní smlouvy, které při dodržování 
cíle spravedlivých politik odměňování 
mohou stanovit opatření, jež jsou podle 
vnitrostátních právních předpisů a praxe 
vhodná a jež mohou být odlišná od 
opatření stanovených v příloze V.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V souvislosti s politikami a postupy 
odměňování úvěrové instituce pro ty 
kategorie pracovníků, jejichž pracovní 
činnosti mají podstatný dopad na rizikový 
profil dané úvěrové instituce, musí být 
zveřejněny následující informace:

15. V souvislosti s politikami a postupy 
odměňování úvěrové instituce pro ty 
kategorie pracovníků, jejichž pracovní 
činnosti mají podstatný dopad na rizikový 
profil dané úvěrové instituce, musí být 
zveřejněny následující informace, včetně 
pravidelných aktualizací:

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o rozhodovacím procesu 
použitém pro stanovení politiky 
odměňování, včetně případných informací
o složení a funkci výboru pro odměňování,
jména externího poradce, jehož služby 

a) informace o rozhodovacím procesu 
použitém pro stanovení politiky 
odměňování, včetně případných informací
o složení a funkci výboru pro odměňování, 
externího poradce, jehož služby byly 
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byly využity při stanovení politiky 
odměňování, a úlohy příslušných 
zainteresovaných subjektů;

využity při stanovení politiky odměňování,
a úlohy příslušných zainteresovaných 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o kritériích používaných
k měření výsledků a úpravě o riziko;

c) nejdůležitější strukturní rysy 
systému odměňování, včetně informací
o kritériích používaných k měření výsledků
a úpravě o riziko, postupu pro odklad 
splatnosti odměn a kritériích pro jejich 
převod;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. e
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hlavní parametry a zdůvodnění 
případných systémů prémií a dalších 
nepeněžních dávek.

e) hlavní parametry a zdůvodnění 
případných systémů proměnlivých složek 
odměny a dalších nepeněžních dávek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) souhrnné kvantitativní informace
o odměnách, rozčleněné na vrcholové 
vedení a pracovníky, jejichž činnost má 
podstatný dopad na rizikový profil úvěrové 
instituce, s uvedením:
(i) výše odměny za finanční rok
s rozdělením na stálé a proměnlivé složky 
odměny a počet příjemců;
(ii) výše a formy proměnlivé složky 
odměny s rozdělením mj. na hotovost, 
akcie a nástroje spojené s akciemi;
(iii) výše dlužné odměny s odloženou 
splatností, rozdělené na převedenou
a nepřevedenou část;
(iv) výše odměny s odloženou splatností 
přiznané v průběhu finančního roku, 
vyplacené a snížené v důsledku úprav na 
základě výsledků;
(v) výše nových plateb náborových 
příspěvků a odstupného, které byly 
vyplaceny během finančního roku,
a počtu příjemců těchto plateb; a
(vi) výše odstupného přiznaného v daném 
finančním roce, počtu příjemců a nejvyšší 
částky tohoto druhu přiznané jedné osobě.

Or. en


