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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

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

Evropský parlament,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvanou „Rámec EU pro 
správu a řízení společností“ (KOM(2011)0164),

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o deontologických otázkách 
vztahujících se k řízení podniků1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a 
měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

Obecný přístup

1. vítá, že Komise svojí zelenou knihou zahájila přezkum rámce EU pro správu a řízení 
společností;

2. vyjadřuje však politování nad tím, že významné otázky správy a řízení společností, jako je 
rozhodování správní rady, odpovědnost členů správní rady, nezávislost členů správní rady, 
střety zájmů nebo angažovanost zúčastněných stran, jsou v zelené knize opomenuty;

3. v tomto smyslu zdůrazňuje, že je nutné věnovat pozornost významné úloze, jakou mají 
různé výbory (pro audit, odměňování a jmenování) v řádné správě a řízení společnosti, a 
vyzývá Komisi, aby posílila jejich úlohu;

4. domnívá se, že základní soubor opatření EU v oblasti správy a řízení společností by se 
měl vztahovat na všechny kotované společnosti bez ohledu na jejich velikost;

5. poznamenává, že tato opatření by měla být přiměřená velikosti, složitosti a druhu 
společnosti; navrhuje, aby pro vymezení toho, jaká opatření se uplatní, byl zaveden 
systém prahových hodnot, který by vycházel z počtu zaměstnanců nebo obratu; 

6. domnívá se, že nekotované společnosti přesahující určitou velikost by se měly řídit 
některými opatřeními v oblasti správy a řízení společností;

Správní rada

7. zdůrazňuje, že obecně by měla být stanovena jasná hranice mezi povinnostmi předsedy 
správní rady a generálního ředitele; poznamenává však, že toto pravidlo by mělo být 
přiměřené velikosti a specifikům společnosti a že toto rozhodnutí by mělo přijímat 
shromáždění akcionářů;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0165.
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8. zdůrazňuje, že správní rada musí zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými znalostmi, že toto hledisko jejího složení by 
mělo být přizpůsobeno složitosti činností vykonávaných společnosti a že předseda správní 
rady je odpovědný za zajištění správné rovnováhy mezi kompetencemi členů správní rady;

9. je toho názoru, že politiky náboru by měly být přesně stanovené a že by měly podléhat 
režimu „dodržuj nebo vysvětli“;

10. vyzývá ke zvýšení počtu žen ve správních radách prostřednictvím systému flexibilních 
kvót;

11. zdůrazňuje, že členové správní rady musí výkonu svých povinností věnovat dostatečný 
čas; domnívá se však, že není vhodné předepisovat univerzální pravidla a že omezení 
počtu správních rad, v nichž může člen působit, by měla každá společnost stanovovat 
individuálně;

12. souhlasí, že pravidelná externí hodnocení jsou užitečným nástrojem pro posouzení 
účinnosti postupů správy a řízení společností; je však toho názoru, že by neměla být 
povinná;

13. podporuje zveřejňování politiky odměňování a výroční zprávy o odměňování, které by 
měly podléhat schválení ze strany shromáždění akcionářů; zdůrazňuje ale, že zveřejňování 
individuálních odměn výkonných a nevýkonných členů správní rady by představovalo 
narušení soukromí a bylo by vhodné se ho vyvarovat, pokud k němu dotčená osoba 
nevyjádří svůj souhlas;

14. poznamenává, že správní rada je orgánem odpovědným za přezkum a schvalování 
strategie společnosti, což zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a o této strategii by měla 
řádně informovat akcionáře; domnívá se, že rizika pro životní prostředí a sociální rizika 
by měla být zohledněna, pokud mají významný dopad na společnost, jak již vyžadují 
právní předpisy EU;

Akcionáři

15. domnívá se, že angažovanost akcionářů ve společnosti by měla být podporována 
posílením jejich úlohy, ale tato angažovanost by měla být ponechána na volném uvážení a 
nikdy by neměla být povinností;

16. poznamenává, že směrnice o právech akcionářů1 podporuje zásadu rovného zacházení 
s akcionáři a že všichni akcionáři (institucionální či nikoli) tedy mají právo získávat od 
společnosti stejné informace bez ohledu na jejich podíl;

17. zdůrazňuje, že základní povinností institucionálních investorů je chránit své investice a 
tito investoři jsou odpovědní za kontrolu správce aktiv, kterého si zvolili, pokud jde o 
strategie, náklady, obchodování a míru, v jaké se správci aktiv angažují ve společnostech, 
do nichž bylo investováno, a proto musí vyžadovat odpovídající transparentnost při 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv 
akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi.
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výkonu fiduciárních povinností;

18. v této souvislosti je toho názoru, že institucionální investoři by měli mít možnost 
navrhnout příslušné struktury pobídek v rámci svých profesních vztahů vůči správcům 
aktiv;

19. poznamenává, že střety zájmů, včetně těch potenciálních, by vždy měly být zveřejněny a 
že na úrovni EU je nutné přijmout vhodná opatření;

20. vyzývá Komisi, aby pozměnila směrnici o právech akcionářů takovým způsobem, aby 
zajistila povinné zavedení elektronického hlasování s cílem povzbudit angažovanost 
akcionářů, zejména s ohledem na přeshraniční akcionáře;

21. připomíná Komisi, že je nutné jednoznačně vymezit „jednání ve shodě“, protože 
neexistence jednotných pravidel představuje jednu z hlavních překážek ve spolupráci 
akcionářů;

22. domnívá se, že zmocnění poradci mají velmi významný úkol, ale jejich činnost je někdy 
předmětem střetu zájmů; vyzývá Komisi k další regulaci zmocněných poradců, přičemž 
zvláštní pozornost by měla být věnována otázkám transparentnosti a střetu zájmů; je toho 
názoru, že zmocnění poradci by neměli mít možnost poskytovat konzultační služby 
společnostem, do nichž bylo investováno;

23. domnívá se, že společnosti by měly mít právo znát identitu svých vlastníků a že by na 
úrovni EU měly být stanoveny požadavky na minimální harmonizaci, pokud jde o 
zveřejňování významných podílů;

24. poznamenává, že ochrana menšinových akcionářů je otázkou, kterou se zabývají 
ustanovení vnitrostátního práva společností, zatímco opatření Unie by mohla být užitečná, 
pokud jde o podporu hlasování na základě plné moci;

25. schvaluje pokyny obsažené v prohlášení evropského fóra pro správu a řízení společností 
k transakcím se spřízněnými stranami pro kotované společnosti ze dne 10. března 2011; 
povzbuzuje Komisi, aby na úrovni EU podnikla vhodné kroky prostřednictvím 
nezávazného opatření, jako je např. doporučení;

26. domnívá se, že otázka režimů vlastnictví zaměstnaneckých akcií je jednou ze záležitostí, 
které by měly být upravovány na úrovni členského státu a které by měly být ponechány na 
jednání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci: možnost podílet se na takovém režimu by 
měla vždy vycházet z dobrovolného rozhodnutí;

Rámec systému „dodržuj nebo vysvětli“

27. domnívá se, že systém „dodržuj nebo vysvětli“ je ve správě a řízení společností užitečným 
nástrojem; je pro povinné dodržování kodexu chování, který si společnost zvolila; 
domnívá se, že jakékoli odchýlení od kodexu chování by mělo být smysluplně vysvětleno 
a kromě tohoto vysvětlení by měla být popsána a objasněna alternativní opatření správy a 
řízení společnosti;
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28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


