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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 transparentnější, stabilnější a spolehlivější 
podnikatelský sektor, který by při svých postupech zohledňoval sociální a etické zájmy;

2. zdůrazňuje, že řízení společností by mělo mimo jiné ulehčit vztahy se zaměstnanci, kteří 
přispívají k úspěchu a výkonu, jehož společnost dosahuje, a kteří jsou na tomto výkonu 
závislí, a vyjadřuje zklamání nad skutečností, že toto hledisko bylo v zelené knize zcela 
opomenuto;

3. domnívá se, že by měla být podporována a posílena účast zaměstnanců na rozhodování 
i systémy spolurozhodování;

4. podporuje právně závazná opatření v oblasti správy a řízení společností, jež se vztahují 
na společnosti kótované na burze a na nekótované společnosti;

5. vyzývá k větší genderové diverzitě ve správních radách společností;

6. zastává názor, že v systému odměňování je třeba omezit uplatňování akciových opcí, 
a nejlépe je postupně odstranit a nahradit udržitelnou dlouhodobou politikou odměňování; 
podporuje ovšem vytváření modelů kapitálové spoluúčasti otevřené všem zaměstnancům;

7. podporuje řádné a povinné:

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

 externí hodnocení kótovaných společností prováděné alespoň každé tři roky spolu 
s hodnocením, jež by v souladu s doporučeními Komise prováděla správní rada;1

 zveřejnění veškerých obchodních činností členů rady, včetně činností spojených s více 
než jednou radou;

8. domnívá se, že společnosti, jež se rozhodnou odchýlit od zásad správy a řízení společností 
musí své rozhodnutí podrobně vysvětlit a popsat zvolené alternativní řešení.

                                               
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).


