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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o deontologických otázkach týkajúcich sa riadenia spoločností
(2009/2177(INI))

Európsky parlament,

– 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 spoločností1,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania 
v odvetví finančných služieb2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie sprevádzajúce dve uvedené odporúčania, ktoré bolo 
taktiež zverejnené 30. apríla 2009 (KOM/2009/0211),

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, 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 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 
o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 
o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, 
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje 
smernica Rady 84/253/EHS4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci (A7-0000/2010),

A. keďže, bez ohľadu na typ spoločnosti či odvetvie, v ktorom pôsobí, existuje vo 
všeobecnom kontexte deontológie výkonu podnikania množstvo dôležitých otázok 
týkajúcich sa riadenia spoločností, napríklad povinnosť postarať sa (duty of care), 
transparentnosť, riadenie rizík, riadiace postupy alebo výkon práv majiteľov akcií; keďže 
nedávna finančná kríza ukázala, že tieto otázky treba nepretržite analyzovať s cieľom 
pomôcť pri hľadaní riešení umožňujúcich spoločnostiam riešiť aktuálne problémy,

B. keďže kríza taktiež ukázala úzku súvislosť medzi riadením rizík, politikou odmeňovania 
a významom tejto politiky v mechanizmoch riadiacich správne fungovanie spoločností; 
z uvedeného dôvodu treba riadenie rizík náležite zohľadniť pri navrhovaní politiky 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 28.
2 Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22.
3 Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17.
4 Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.
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odmeňovania spôsobom, ktorý nepovedie k spochybneniu systému stimulov, ale skôr 
k zaisteniu toho, že sa silné stimuly stanú motiváciou úsilia vytvoriť rovnako silné 
systémy riadenia rizík,

C. keďže spoločnosti vo všetkých odvetviach majú spoločných veľa tried rizika, aj keď 
niektoré typy rizika sú typické pre určité odvetvie (napríklad spoločnosti čeliace riziku, 
ktoré pôsobia vo finančnom odvetví); keďže neúspešné riadenie rizík bolo jedným 
z najvýraznejších prejavov nedávnej finančnej krízy,

D. keďže riadenie rizika treba chápať a uplatňovať nielen na úrovni jednotlivých 
prevádzkových útvarov, ale aj na úrovni celej organizácie; musí byť taktiež zverejnené, 
transparentné a musia preň platiť požiadavky na predkladanie správ,

E. keďže každé riešenie by malo zabezpečiť, že prijaté riziko zodpovedá účelu podnikania 
a stratégii spoločnosti; efektívne riadenie rizík treba vo všetkých spoločnostiach vnímať 
ako jeden z najdôležitejších prvkov dobrého riadenia spoločnosti,

F. keďže jeden z prvých krokov, ktoré Komisia urobila po kríze, riešil problém politiky 
odmeňovania: išlo o doplnenie odporúčaní Komisie 2004/913/ES a 2005/162/ES, ktorých 
cieľom bolo zaistiť vhodnú politiku odmeňovania stanovením najlepších postupov pri jej 
tvorbe s novým odporúčaním, pokiaľ ide o režim odmeňovania riadiacich pracovníkov 
kótovaných spoločností a zverejnenie odporúčania pre politiky odmeňovania v odvetví 
finančných služieb,

G. keďže sa stupeň odporúčaní líši podľa toho, či ide o finančnú spoločnosť (kótovaná alebo 
nie) alebo kótovanú, ale nefinančnú spoločnosť.

H. keďže v kontexte odmeňovania treba zvážiť niekoľko bodov, napríklad i) systémy 
odmeňovania vrátane ich štruktúry, transparentnosti a symetrie, ako aj súvislosť medzi 
odmeňovaním a stimulom, ii) postup vymedzenia systémov odmeňovania vrátane 
vymedzenia zúčastnených strán, úloh a zodpovedností, iii) kontrolu systémov 
odmeňovania, s osobitným zreteľom na akcionárov,

I. keďže niektoré aspekty zásad uvedených v odporúčaniach zostávajú nejasné, napríklad 
koncepcia výkonnostných kritérií, ktoré by mali pomôcť vytvoriť vzťah medzi mzdou 
a výkonom, pojem „neprimeraný výkon“ v prípade odstupného, odstupné a premenlivé 
zložky odmeňovania v odvetví finančných služieb,

J. keďže, vzhľadom na problémy odmeňovania pri vymedzení vzťahu medzi mzdou 
a výkonom by sa pozornosť mala zamerať na účinnosť postupu stanovenia politiky 
odmeňovania, ako aj na transparentnosť, pričom obe tieto zložky musia vychádzať 
z pevného riadenia s vymedzenými samostatnými úlohami a zodpovednosťou 
zúčastnených strán,

K. keďže prijaté riešenia by nemali byť univerzálne a spoločnosti by si mali zachovať 
pružnosť pri úpravách systému podľa vlastných potrieb,

L. keďže je potrebné hodnotenie výkonu a politika odmeňovania ex-post,
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M. keďže sa potvrdilo, že transparentnosť je dôležitým prvkom dobrého riadenia; keďže by sa 
nemala redukovať len na zverejnenie, ale mala by znamenať, že spoločnosti dokážu 
vysvetliť výber konkrétnej politiky odmeňovania,

N. keďže jasné a ľahko pochopiteľné zverejnenie politiky odmeňovania riadiacich 
pracovníkov by v zásade malo obohatiť postup rozhodovania o politike odmeňovania, a to 
najmä zo strany akcionárov; takéto zverejnenie by mohlo zahŕňať podrobné oznámenie 
v rámci ročnej účtovnej závierky alebo správy o celkovom odmeňovaní a ďalších 
výhodách udelených jednotlivým riadiacim pracovníkom,

O. keďže cieľom spoločnosti by malo byť konštruktívne zapojenie akcionárov; keďže to 
vyžaduje preskúmanie ďalších opatrení na účinné zapojenie akcionárov do formovania
politiky odmeňovania spoločnosti (napríklad opatrenie zavedené v Nemecku, ktoré 
umožňuje spoločnostiam žiadať súhlas akcionárov s viacúrovňovým odmeňovaním 
formou poradného hlasu), a to najmä preto, že akcionári nie sú vždy ochotní alebo 
pripravení zohrať aktívnejšiu rolu; keďže by to tiež mohlo znamenať, že treba preskúmať 
spôsoby, ktoré by zaistili skôr aktívne ako reaktívne správanie akcionárov zoči-voči 
riadiacim pracovníkom,

P. keďže dobrovoľné normy majú životne dôležitý význam pri zvyšovaní výkonu vedenia 
a zrejme je nevyhnutne potrebné posúdenie osvedčených postupov,

Q. keďže cieľom by malo byť vytvorenie kompetentných rád schopných objektívneho 
a nezávislého úsudku; keďže treba zhodnotiť účinnosť a efektívnosť vedenia,

R. keďže (zatiaľ čo legislatívny postup v tejto oblasti by zrejme bol komplikovanejší 
a zdĺhavejší ako prijatie odporúčaní) prístup tzv. mäkkej legislatívy nepostačuje,

S. keďže Komisia plánuje pripraviť na základe odporúčaní legislatívne návrhy na zaradenie 
systémov odmeňovania do rozsahu pôsobnosti finančného dohľadu a konkrétne navrhla 
revíziu smernice o kapitálových požiadavkách; keďže Komisia má v úmysle preskúmať 
dodatočné opatrenia týkajúce sa nebankových finančných služieb,

T. keďže odporúčania vydané Komisiou v súvislosti s kótovanými spoločnosťami by mohli 
taktiež tvoriť všeobecné usmernenia na vypracovanie osvedčených postupov 
v nekótovaných spoločnostiach,

U. keďže je životne dôležité jednotné a súdržné uplatňovanie každého nástroja pripraveného 
v tejto oblasti v rámci celej EÚ a všetkými relevantnými stranami,

1. víta kroky zamerané na riešenie deontologických aspektov riadenia spoločností, o ktorých 
v súvislosti s nedávnou finančnou krízou vyšlo najavo, že zďaleka nie sú vyriešené; v tejto 
súvislosti víta obe odporúčania vydané Komisiou;

2. poukazuje na skutočnosť, že prístup tzv. mäkkej legislatívy nie je uspokojivý;

3. preto víta prvý legislatívny návrh Komisie umožňujúci zákonodarcom EÚ náležite riešiť 
príslušné otázky, t. j. zmeny a doplnenia smernice o kapitálových požiadavkách;
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4. vidí potrebu ďalšieho legislatívneho konania s cieľom vyriešiť problém nejednotných 
pravidiel odmeňovania spoločností v jednotlivých členských štátoch v prípadoch, keď sa 
vedúci pracovníci presúvajú z jedného členského štátu do iného v rámci (holdingovej) 
spoločnosti, resp. z jednej spoločnosti do druhej v rôznych členských štátoch alebo keď 
spoločnosti využívajú slobodu pohybu na vnútornom trhu napríklad formou 
cezhraničných fúzií;

5. naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne zvážila, či sú potrebné ďalšie zmeny 
a doplnenia odvetvových právnych predpisov vo finančnej oblasti, ako aj to, či by niektoré 
legislatívne nástroje v oblasti práva obchodných spoločností mohli pomôcť pri riešení 
otázok riadenia spoločností;

6. vyzýva Komisiu, aby podporila a povzbudila účinné uplatňovanie opatrení prijatých na 
úrovni EÚ a splnila svoj záväzok predložiť hodnotiacu správu o realizácii oboch 
odporúčaní zo strany členských štátov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby do záverov 
hodnotiacej správy zaradila harmonogram príslušných legislatívnych a nelegislatívnych 
činností, ktoré by zrejme mali nasledovať;

7. vyzýva členské štáty, aby efektívne uplatňovali opatrenia ako napríklad smernicu 
o výkone práv akcionárov v EÚ s cieľom odstrániť prekážky a prehĺbiť účasť akcionárov 
na hlasovaní, najmä pokiaľ ide o cezhraničné hlasovanie;

8. vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa aktívne zapojili do preskúmania postupov 
spoločností a zmien kultúry podnikania;

9. podporuje vypracovanie jednotných a súhrnných usmernení týkajúcich sa riadenia rizík, 
ktoré (ako sa zdá) v súčasnosti upravujú rôzne kódexy a normy platné v jednotlivých 
členských štátoch len roztrieštene;

10. domnieva sa, že odporúčania vydané Komisiou v súvislosti s kótovanými spoločnosťami 
by mohli taktiež tvoriť všeobecné usmernenia na vypracovanie osvedčených postupov 
v nekótovaných spoločnostiach, pričom by sa zohľadnili špecifiká a rozdiely;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


