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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Situace

Řízení prostřednictvím vysoké a aktivní účasti akcionářů na valných hromadách je základním 
předpokladem účinné správy společností. Toto účinné řízení je ohroženo nízkou účastí na 
valných hromadách. Jedna z hlavních příčin tohoto stavu spočívá v rostoucím podílu akcií 
vlastněných zahraničními investory, kteří musejí překonat několik překážek, aby se mohli 
účastnit valné hromady. Zaprvé akcionáři běžně drží své cenné papíry prostřednictvím řetězců 
zprostředkovatelů v různých členských státech. Je proto obtížné a nákladné získat včasný 
přístup k informacím a vykonávat hlasovací právo, ať už osobní přítomností, nebo 
jmenováním zástupce, a zároveň splnit specifické vnitrostátní zákonné požadavky. Zadruhé se 
účast na valné hromadě stává méně lákavou kvůli povinnosti pozastavit akcie.

2. Návrh Komise

Aby Evropská komise usnadnila a zvýšila účast akcionářů na valných hromadách 
v přeshraničním kontextu, což by následně zvýšilo odpovědnost společnosti vůči jejím 
vlastníkům a podpořilo koncepci jednotného trhu, navrhuje následujících pět opatření:

a) zajistit, aby byly valné hromady svolávány v dostatečném předstihu;
b) nahradit všechny způsoby pozastavení akcií systémem dne záznamu;
c) odstranit veškeré právní překážky bránící elektronické účasti na valných hromadách;
d) dát akcionářům právo vznášet na valné hromadě i před jejím konáním ústní a písemné 

dotazy (také s využitím elektronických prostředků);
e) nabídnout akcionářům nerezidentům možnost hlasovat prostřednictvím zástupce, 

poštou nebo pomocí elektronických prostředků.

3. Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel vítá cíle a nástroje navrhované směrnicí, nicméně považuje následující změny za 
nezbytné:

3.1 Opatření (a): Oznámení o konání valné hromady

Aby mohli akcionáři přijímat informovaná rozhodnutí, musí být o datu konání valné hromady, 
jejím programu a souvisejících dokumentech informováni v dostatečném časovém předstihu. 
Z toho důvodu je zavedení minimální doby pro oznámení valné hromady účinným nástrojem. 
Toto oznámení by nemělo být pouze zveřejněno na webové stránce společnosti, ale mělo by 
také být zasláno centrálnímu depozitáři cenných papírů, který je zejména v případě akcií na 
doručitele prvním článkem v řetězci mezi společností a akcionářem. V případě akcií na jméno 
by mělo být oznámení zasláno přímo registrovanému akcionáři nebo pověřenci. Kromě toho 
by se měly rozlišovat výroční valné hromady a mimořádné valné hromady, které se svolávají 
z odlišných důvodů a s odlišným stupněm naléhavosti.

3.2 Opatření (b): Den záznamu místo pozastavení akcií
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Náhrada pozastavení akcií dnem záznamu je zásadním krokem. Tento systém by měl zajistit, 
aby byl den záznamu stanoven na termín co nejblíže k termínu konání valné hromady a aby 
mezi oznámením valné hromady a dnem záznamu byla dostatečná časová pauza umožňující 
(institucionálním) akcionářům stáhnout zapůjčené akcie. Vzhledem ke strukturálním rozdílům 
mezi akciemi na doručitele a akciemi na jméno by mělo být členským státům navíc dovoleno 
stanovit různé dny záznamu u těchto dvou typů akcií.

3.3 Opatření (c): Účast na valné hromadě prostřednictvím elektronických prostředků

Možnost účastnit se na valné hromadě prostřednictvím elektronických prostředků, tj. 
doplňovat body programu valné hromady, předkládat návrhy usnesení, klást otázky, hlasovat 
atd., může podstatně zvýšit účast na valné hromadě. Společnosti by však v závislosti na své 
velikosti a technických možnostech měly mít možnost se svobodně rozhodnout, zda chtějí či
nechtějí elektronické prostředky využít.

3.4 Opatření (d): Právo klást otázky

Právo klást otázky je zásadním právem umožňujícím akcionářům přijímat informovaná 
rozhodnutí. Společnosti však musí mít možnost se proti zneužití tohoto práva chránit. 
Akcionáři tedy mají mít právo klást otázky při valné hromadě ústně a, pokud jim to 
společnost umožní, mají mít možnost využít elektronických prostředků. Naopak členské státy 
nejsou povinny připustit písemné otázky před valnou hromadou. Kromě toho mají společnosti
odpovídat na otázky pouze ústně v den valné hromady a nejsou povinny odpovědi zveřejňovat 
na svých webových stránkách.

3.5 Opatření (e): Hlasování na základě plné moci

Navrhovatel podporuje princip, podle kterého by neměla existovat žádná omezení týkající se 
osob, kterým může být plná moc udělena. Aby se však předešlo střetu zájmů, musí mít 
členské státy možnost zvolit příslušná opatření k omezení práv zmocněnců.

3.6 Vztah akcionář – zprostředkovatel – společnost

Cílem by mělo být, že by ekonomický akcionář, tj. osoba, která přijala rozhodnutí 
o investování a nese rizika spojená s akciemi, měl kontrolovat uplatňování svých hlasovacích 
práv. Vezmou-li se v úvahu velké rozdíly mezi vnitrostátními systémy vlastnictví akcií, 
navrhovatel nebude navrhovat definici tzv. „konečného investora“. Zdůrazňuje však, že 
zprostředkovatelé, kteří nejsou zákonnými akcionáři, musí uplatňovat svá hlasovací práva 
v rámci obecného rámce jejich smlouvy s klientem a plnit hlasovací pokyny, pokud klient 
takové pokyny vydal. Pokud zprostředkovatel není posledním článkem v řetězci mezi 
akcionářem a společností, předá hlasovací pokyny dalšímu zprostředkovateli.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
NÁZEV

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o vykonávání hlasovacích práv 
akcionáři společností, které mají své sídlo v 
členském státě a jejichž akcie jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu, a o 
změně směrnice 2004/109/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
o vykonávání určitých práv akcionářů
v kótovaných společnostech.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Držitelé akcií, s kterými jsou hlasovací 
práva spojena, by měli mít možnost tato 
práva vykonávat, protože jsou zohledněná v 
ceně, kterou musí zaplatit za jejich nabytí. 
Navíc je účinná kontrola akcionářů 
předpokladem řádné správy a řízení 
společností, a proto by se měla usnadňovat a 
podporovat. Proto je nezbytné přijmout 
opatření s cílem sblížit právní předpisy 
členských států. Překážky, které brání 
akcionářům v hlasování, jako je např. 
podmínění výkonu hlasovacích práv 
pozastavením akcií akcionářem, by měly 
být odstraněny. Touto směrnicí však nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy 
Společenství o podílech emitovaných 
subjekty kolektivního investování nebo o 
podílech, které tyto subjekty nabyly či
prodaly.

(3) Držitelé akcií, s kterými jsou hlasovací 
práva spojena, by měli mít možnost tato 
práva vykonávat, protože jsou zohledněná v 
ceně, kterou musí zaplatit za jejich nabytí. 
Navíc je účinná kontrola akcionářů 
předpokladem řádné správy a řízení 
společností, a proto by se měla usnadňovat a 
podporovat. Proto je nezbytné přijmout 
opatření s cílem sblížit právní předpisy 
členských států. Překážky, které brání 
akcionářům v hlasování, jako je např. 
podmínění výkonu hlasovacích práv 
pozastavením akcií během určitého období 
před valnou hromadou, by měly být 
odstraněny. Touto směrnicí však nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy 
Společenství o podílech emitovaných 
subjekty kolektivního investování nebo o 
podílech, které tyto subjekty nabyly či
prodaly.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Platné stávající právní předpisy 
Společenství nejsou pro dosažení tohoto cíle
dostatečné. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. 
prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, a o 
změně směrnice 2001/34/ES ukládá 
emitentům povinnost zpřístupnit určité 
informace a dokumenty důležité pro valnou 
hromadu, ale tyto informace a dokumenty 
mají být zpřístupněné v členském státě 
emitenta. Navíc se směrnice 2001/34/ES 
zaměřuje na informace, které emitenti musí 
zveřejnit na trhu, a nepočítá tedy se 
samotným hlasovacím procesem akcionářů.

(4) Stávající právní předpisy Společenství 
nejsou pro usnadnění výkonu práv 
akcionářů vztahujících se k valným 
hromadám v přeshraničním kontextu 
dostatečné. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. 
prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, a o 
změně směrnice 2001/34/ES ukládá 
emitentům povinnost zpřístupnit určité 
informace a dokumenty důležité pro valnou 
hromadu, ale tyto informace a dokumenty 
mají být zpřístupněné v členském státě 
emitenta. Navíc se směrnice 2001/34/ES 
zaměřuje na informace, které emitenti musí 
zveřejnit na trhu, a nepočítá tedy se 
samotným hlasovacím procesem akcionářů.

Měly by být proto zavedeny určité 
minimální standardy s cílem ochránit 
investory a podpořit hladký a účinný výkon 
akcionářských práv spojených s akciemi 
s hlasovacím právem. V případě jiných 
práv, než je hlasovací právo, nic nebrání 
členským státům, aby rozšířily použití 
těchto minimálních standardů na akcie bez 
hlasovacích práv, pokud tomu tak již není.
Členské státy zavedou účinné, průhledné, 
jednoduché a dostupné postupy, které 
zajistí, že akcionáři mohou vykonávat práva 
jim udělená touto směrnicí a že společnosti 
dostojí svým závazkům.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Značné podíly akcií v kótovaných 
evropských společnostech vlastní akcionáři, 
kteří nemají trvalý pobyt v členském státě, v 
kterém mají sídlo společnosti, jejichž akcie 
vlastní. Akcionáři nerezidenti by měli mít 

(5) Značné podíly akcií v kótovaných 
společnostech vlastní akcionáři, kteří nemají 
trvalý pobyt v členském státě, v kterém má
společnost sídlo. Akcionáři nerezidenti by 
měli mít možnost vykonávat svá práva 
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možnost vykonávat svá práva v souvislosti s 
valnou hromadou stejně jako akcionáři s 
trvalým pobytem v členském státě, v němž 
má společnost sídlo. To vyžaduje odstranění 
stávajících překážek, které brání akcionářům 
nerezidentům v přístupu k informacím 
důležitým pro valnou hromadu a ve výkonu 
hlasovacích práv, aniž by se valné hromady 
fyzicky účastnili. Odstranění těchto 
překážek by mělo být rovněž přínosné pro 
akcionáře rezidenty, kteří se valné hromady 
akcionářů neúčastní nebo se jí nemohou 
zúčastnit.

v souvislosti s valnou hromadou stejně jako 
akcionáři s trvalým pobytem v členském 
státě, v němž má společnost sídlo. To 
vyžaduje odstranění stávajících překážek, 
které brání akcionářům nerezidentům 
v přístupu k informacím důležitým pro 
valnou hromadu a ve výkonu hlasovacích 
práv, aniž by se valné hromady fyzicky 
účastnili. Odstranění těchto překážek by 
mělo být rovněž přínosné pro akcionáře 
rezidenty, kteří se valné hromady neúčastní 
nebo se jí nemohou zúčastnit.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Akcionáři by měli mít možnost hlasovat 
v průběhu valné hromady nebo před jejím 
konáním na základě informovanosti, bez 
ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 
Všichni akcionáři by měli mít dostatečný čas 
na posouzení dokumentů určených k 
předložení na valné hromadě a na 
rozhodnutí, jak budou o svých akciích 
hlasovat. Za tímto účelem by se mělo 
akcionářům včas zaslat řádné oznámení o 
konání valné hromady, spolu s úplnými 
informacemi, které mají být na valné 
hromadě předloženy ke schválení. Akcionáři 
by měli mít v zásadě možnost doplňovat 
body programu valné hromady, předkládat 
návrhy usnesení a klást otázky týkající se 
bodů programu valné hromady. Moderní 
technologie nabízí možnosti okamžité
dostupnosti a přístupnosti informací, které
by se měly využívat také proto, aby 
informace o výsledcích hlasování byly 
dostupné po skončení valné hromady.

(6) Akcionáři by měli mít možnost hlasovat 
v průběhu valné hromady nebo před jejím 
konáním na základě informovanosti, bez 
ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 
Všichni akcionáři by měli mít dostatečný čas 
na posouzení dokumentů určených k 
předložení na valné hromadě a na 
rozhodnutí, jak budou o svých akciích 
hlasovat. Za tímto účelem by se mělo 
akcionářům včas zaslat řádné oznámení o 
konání valné hromady, spolu s úplnými 
informacemi, které budou na valné hromadě 
předloženy. Akcionáři by měli mít v zásadě 
možnost doplňovat body programu valné 
hromady a předkládat návrhy usnesení 
k otázkám týkajícím se bodů programu
valné hromady, aniž by byla dotčena 
jakákoli pravidla týkající se omezení 
distribuce nelegálních a urážlivých 
materiálů a možnosti společností odmítnout 
oběh takových materiálů. Moderní 
technologie umožňují, aby informace byly
okamžitě dostupné před i po valné hromadě 
a umožňují aktivní účast na valné 
hromadě, aniž by bylo nutné být fyzicky 
přítomen. Tyto technologie by se měly 
využívat. Směrnice předpokládá, že všechny 
kótované společnosti již mají internetovou 
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stránku.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Aby se zvýšila účast akcionářů na 
valných hromadách a umožnilo se
akcionářům přijímat informované
rozhodnutí, měli by rozumět pozvánce 
a textům předloženým na valné hromadě. 
Komise by proto měla předložit doporučení 
týkající se používaných jazyků, přičemž je 
zároveň potřeba zabránit tomu, aby tím byly 
zatíženy malé kótované společnosti nebo 
společnosti, které buď nemají rozsáhlou 
základnu zahraničních akcionářů nebo 
neusilují aktivně o zahraniční investice. 
Komise by měla v této otázce konzultovat 
Evropský parlament a předložit výsledky 
v doporučení do šesti měsíců po přijetí této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 6B (nový)

(6b) Výroční valná hromada společnosti je 
příležitostí pro správní radu informovat 
akcionáře o své úspěšnosti při spravování 
záležitostí společnosti. To by se mělo 
odrážet v povaze a vedení valné hromady, 
na které by akcionáři měli mít možnost 
vznést otázky týkající se řízení společnosti. 
Takováto možnost by neměla existovat na 
ostatních valných hromadách svolávaných 
společností, které jsou většinou nutné pro 
získání souhlasu akcionářů s aspekty 
konkrétní transakce nebo finanční operace 
a kde není rozsáhlejší hodnocení zájmů 
akcionářů pravděpodobně na místě. 
Menšina akcionářů by však měla mít 
možnost svolat valnou hromadu mezi 
výročními valnými hromadami, pokud 
usoudí, že jejich zájmy si vyžadují takové 
širší posouzení.
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Odůvodnění

Objasnění významného rozdílu mezi výročními valnými hromadami společnosti a ostatními 
valnými hromadami (mimořádnými valnými hromadami) a rozdílu v účelu těchto dvou typů 
valných hromad.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 6C (nový)

(6c) Pro zajištění právoplatného hlasování 
akcionářů a zabránění zneužití hlasovacích 
práv souvisejících s akciemi, které 
institucionální investoři zapůjčili pro
finanční účely, by Komise měla vyhodnotit
praxi v půjčování cenných papírů a její
účinky na řízení společností, konzultovat 
v této otázce Evropský parlament a do šesti 
měsíců po přijetí této směrnice předložit 
doporučení v duchu kodexu osvědčených 
postupů při půjčování cenných papírů, 
který v říjnu 2005 přijala organizace 
International Corporate Governance 
Network.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 6D (nový)

(6d) Každý akcionář by měl mít v zásadě 
možnost klást otázky týkající se bodů 
programu valné hromady a dostat na ně 
odpověď.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Akcionáři by měli mít možnost volby 
jednoduchých prostředků pro hlasování bez 
účasti na valné hromadě akcionářů. 
Hlasování bez fyzické účasti na valné 
hromadě by nemělo být předmětem jiných 
omezení, než jsou omezení potřebná pro 
ověření totožnosti a pro bezpečnost 
komunikace. Měla by se odstranit stávající 
omezení a administrativní překážky, které 
způsobují, že hlasování na dálku a/nebo na 
základě zplnomocnění je těžkopádné a 

(7) Společnostem by neměly být kladeny 
žádné překážky, když nabízejí svým 
akcionářům prostředky elektronické účasti 
na valné hromadě. Hlasování bez fyzické 
účasti na valné hromadě, ať už 
korespondenčně nebo elektronickými 
prostředky, by nemělo být předmětem jiných 
omezení, než jsou omezení potřebná pro 
ověření totožnosti a pro bezpečnost 
komunikace.
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nákladné.

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Dobré řízení podniků vyžaduje hladký 
a účinný proces hlasování na základě 
zplnomocnění. Stávající omezení
a překážky, které způsobují, že hlasování na 
základě zplnomocnění je těžkopádné 
a nákladné, by měly být proto odstraněny. 
Dobré řízení podniků však rovněž vyžaduje 
přiměřené záruky proti možnému zneužití 
hlasování na základě zplnomocnění. 
Zmocněnec by měl být proto povinen 
dodržet veškeré pokyny, které obdržel od 
akcionáře, a členské státy by měly mít 
možnost zavést vhodná opatření, která 
zajistí, že zmocněnec nesleduje jiný zájem 
než zájem akcionáře, bez ohledu na důvod, 
který způsobil střet zájmů. Opatření proti 
možnému zneužití se mohou skládat 
zejména z pravidel, které členské státy 
přijmou pro regulaci činnosti osob, jež se 
aktivně snaží sbírat zplnomocnění nebo jež
skutečně sesbíraly více než určitý významný 
počet zplnomocnění, aby se zajistila 
odpovídající míra spolehlivosti 
a průhlednosti. Akcionáři mají podle této 
směrnice neomezené právo jmenovat takové 
osoby za zmocněnce, kteří je zastoupí 
a budou za ně hlasovat na valných 
hromadách. Tato směrnice však nemá vliv 
na předpisy nebo sankce, které mohou 
členské státy uložit těmto osobám, pokud 
proběhlo hlasování na základě podvodného 
použití sesbíraných zplnomocnění. Tato 
směrnice navíc neukládá společnostem 
povinnost ověřit, zda zmocněnci hlasují 
v souladu s hlasovacími pokyny od 
akcionářů, jež je jmenovali.

Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (nový)

(7b) Výsledků hlasování by mělo být 
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dosahováno metodami, které co nejpřesněji 
odráží všechny hlasovací záměry vyjádřené 
akcionáři, a tyto výsledky by po valné 
hromadě měly být  zveřejněny alespoň na 
internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění

V zájmu důvěryhodnosti je důležité, aby akcionáři mohli očekávat, že se jejich přání a záměry 
vyjádřené hlasováním odrazí ve výsledcích a že tyto výsledky budou transparentním způsobem 
zveřejněny.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 ODST. 1

1. Tato směrnice stanoví požadavky 
související s výkonem hlasovacích práv při
valné hromadě emitentů, kteří mají své sídlo
v členském státě a jejichž akcie jsou přijaté k 
obchodování na regulovaném trhu.

1. Tato směrnice stanoví požadavky 
související s výkonem určitých práv 
akcionářů spojených s akciemi 
s hlasovacím právem ve vztahu k valné 
hromadě společností, které mají své sídlo
v členském státě a jejichž akcie jsou přijaté k 
obchodování na regulovaném trhu, jenž se 
nachází nebo působí v rámci členského 
státu.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 ODST. 1A (nový)

1a. Členský stát, který je oprávněn 
regulovat záležitosti upravené v této 
směrnici, je ten členský stát, v němž má 
společnost své sídlo, a odkazy na „příslušné 
právo“ jsou odkazy na právo tohoto 
členského státu.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 ODST. 2 

2. Členské státy mohou z uplatňování této 
směrnice vyloučit emitenty, kteří jsou

2. Členské státy mohou z předmětu 
uplatňování této směrnice vyloučit 
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i) subjekty kolektivního investování typu 
uvedeného v ustanoveních čl. 1 odst. 2 
směrnice 85/611/EHS a
ii) subjekty, jejichž jediným cílem je 
kolektivní investování kapitálu získaného od 
veřejnosti, které provozují svou činnost na 
základě zásady rozložení rizik a které 
neusilují o získání právní anebo řídící 
kontroly nad žádným emitentem akcií na své 
základní investice, za předpokladu, že tyto 
subjekty kolektivního investování jsou 
schváleny a podléhají dozoru příslušných 
orgánů a že mají depozitář vykonávající 
funkce stanovené směrnicí 85/611/EHS.

následující typy společností:
i) subjekty kolektivního investování typu 
uvedeného v ustanoveních čl. 1 odst. 2 
směrnice 85/611/EHS;

ii) subjekty, jejichž jediným cílem je 
kolektivní investování kapitálu získaného od 
veřejnosti, které provozují svou činnost na 
základě zásady rozložení rizik a které 
neusilují o získání právní anebo řídící 
kontroly nad žádným emitentem akcií na své 
základní investice, za předpokladu, že tyto 
subjekty kolektivního investování jsou 
schváleny a podléhají dozoru příslušných 
orgánů a že mají depozitář vykonávající 
funkce stanovené směrnicí 85/611/EHS; a
iii) družstva.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 2 PÍSM. A)

(a) „emitentem“ právnická osoba, která se  
řídí veřejným a/nebo soukromým právem, 
včetně státu, jejíž akcie jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu;

vypouští se

Odůvodnění

Termín „emitent“ se v celém rozsahu směrnice nahrazuje termínem „společnost“, aby se 
zdůraznil její charakter týkající se práva společností oproti právu kapitálového trhu směrnice 
2004/109/ES (směrnice o průhlednosti). Kromě toho nemohou být státy kótovány na burze, 
a proto je třeba vypustit odkaz na stát.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 2 PÍSM. C)

(c) „akcionářem“ jakákoli fyzická a/nebo 
právnická osoba, která se řídí soukromým 
nebo veřejným právem a která drží:

(c) „akcionářem“ fyzická a/nebo právnická 
osoba, která se podle příslušného práva 
považuje za akcionáře;

(i) akcie emitenta na své jméno a na vlastní 
účet; 
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(ii) akcie emitenta na své jméno, ale na 
účet jiné fyzické či právnické osoby;

Odůvodnění

Definice akcionáře se mezi jednotlivými členskými státy velmi liší. Navrhovaná úprava 
umožňuje členským státům, aby si zachovaly svůj systém vlastnictví akcií, a neukládá žádný 
nový požadavek, který by mohl ovlivnit vnitrostátní definice akcionáře.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 2 PÍSM. CA) (nové)

(ca) „akcionářem rezidentem“ akcionář, 
který má obvyklý pobyt nebo sídlo nebo jiné 
místo podnikání v tom členském státě, 
v němž má sídlo společnost;
Akcionáři, kteří nesplňují žádné z těchto 
kritérií, jsou považováni za „akcionáře
nerezidenty“.

Odůvodnění

Článek 4 stanovuje rovné jednání s akcionáři rezidenty a akcionáři nerezidenty.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 2 PÍSM. CD) (nové)

(cd) „elektronickými prostředky“ 
elektronická zařízení sloužící ke zpracování 
(včetně digitální komprese), ukládání 
a přenosu dat, která využívají vodiče, 
rádiové a optické technologie nebo 
jakékoliv jiné elektromagnetické 
prostředky;

Odůvodnění

Definice „elektronických prostředků“ je převzata ze směrnice 2004/109/ES (směrnice 
o průhlednosti).

Pozměňovací návrh 20
ČL. 2 PÍSM. E)
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(e) „zplnomocněním“ oprávnění fyzické
a/nebo právnické osoby akcionářem k 
výkonu některých a/nebo všech práv tohoto
akcionáře na valné hromadě jeho jménem a 
na jeho účet;

(e) „zplnomocněním“ oprávnění fyzické 
a/nebo právnické osoby akcionářem k 
výkonu některých a/nebo všech práv 
akcionáře na valné hromadě jménem tohoto 
akcionáře;

Pozměňovací návrh 21
ČL. 2 PÍSM. F)

(f) „souhrnným účtem“ účet cenných 
papírů, na kterém mohou být cenné papíry 
drženy jménem různých fyzických a/nebo 
právnických osob.

vypouští se 

Pozměňovací návrh 22
ČL. 2 PÍSM. FA) (nové)

(fa) výrazem „písemně“ jakýkoli technický 
textový formát zaručující trvalé uchování 
informací obsažených ve sdělení;

Odůvodnění

Definice výrazu „písemně“ je nutná, protože v některých členských státech se „písemně“ 
rovná „s vlastnoručním podpisem“. V kontextu této směrnice by tedy např. zplnomocnění 
a oznámení tohoto zplnomocnění společnosti, které má být učiněno písemně, nemohlo být 
provedeno za použití zabezpečené internetové platformy nebo faxu, což zde není záměrem.

Pozměňovací návrh 23
ČLÁNEK 3

Přísnější vnitrostátní požadavky
Členské státy mohou pro emitenty se sídlem 
na jejich území uplatňovat přísnější 
požadavky, než jsou požadavky stanovené 
touto směrnicí.

Přísnější nebo doplňující vnitrostátní 
požadavky

Členské státy mohou stanovit přísnější nebo 
doplňující požadavky, než jsou požadavky 
stanovené touto směrnicí, pokud tyto 
požadavky spíše usnadní než omezí výkon 
práv akcionářů.

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice je založena na přístupu minimální harmonizace a usiluje o usnadnění 
výkonu práv akcionáře. Za tímto účelem mohou být zavedeny přísnější nebo doplňující 
vnitrostátní požadavky. Jakékoli dodatečné požadavky musí spíše přispět k možnosti výkonu 
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práv akcionářů, než aby jej více omezily.

Pozměňovací návrh 24
ČLÁNEK 4

Emitent zabezpečí rovné zacházení se všemi
akcionáři, kteří mají stejné postavení, pokud 
jde o účast a hlasování na valných 
hromadách.

Společnosti zabezpečí rovné zacházení jak s 
akcionáři rezidenty, tak akcionáři 
nerezidenty, kteří drží stejnou třídu akcií, 
pokud jde o jejich účast a hlasování na 
valných hromadách. Nedotkne se to žádné
sankce ani opatření, jež může společnost 
zákonně uplatnit ve vztahu k akcionáři.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 5 ODST. 1

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES, 
veškerá oznámení poprvé svolávající valnou 
hromadu musí emitent zaslat nejméně 30 
kalendářních dnů před konáním valné 
hromady.

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES1, členské státy zajistí, že 
společnost zveřejní oznámení svolávající 
valnou hromadu nejpozději jednadvacátý 
den přede dnem konání valné hromady.

Pokud při prvním svolání valné hromady 
nebylo dosaženo potřebného kvóra, pro 
druhé nebo další svolání valné hromady
nemusí členské státy uplatnit minimální 
lhůtu uvedenou v prvním pododstavci pod 
podmínkou, že první pododstavec byl 
dodržen při prvním svolání, na program
jednání není dán nový bod a uplyne 
nejméně 10 dnů mezi konečným svoláním
a datem konání valné hromady.
1 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12

Pozměňovací návrh 26
ČL. 5 ODST. 1A (nový)

1a. Aniž by se to dotklo dalších požadavků 
na oznámení nebo zveřejnění stanovených 
příslušným členským státem, definovaných
v čl. 1 odst. 1a, společnost musí provést 
svolání uvedené v odstavci 1 způsobem
zajišťujícím rychlý a nediskriminační 
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přístup. Členský stát bude od společnosti 
vyžadovat, aby používala takové sdělovací 
prostředky, jež jsou přiměřeně spolehlivé 
pro účinné předávání informací veřejnosti 
v celém Společenství. Členský stát nemůže
nařídit používání pouze těch sdělovacích 
prostředků, jejichž provozovatelé mají sídlo 
na jeho území.
Může-li společnost zjistit jména a adresy 
svých akcionářů ze stávajícího seznamu 
akcionářů, zašle oznámení každému svému 
zapsanému akcionáři. Společnosti, které 
umožní akcionářům zaregistrovat e-
mailové adresy, mohou zaslat oznámení 
o svolání elektronickou poštou, aniž by byly 
povinny zaslat daný dokument ještě poštou.
V žádném případě nemůže společnost 
účtovat zvláštní náklady za provedení 
svolání předepsaným způsobem.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 5 ODST. 2 

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat alespoň:
a) přesné určení místa, času a programu 
jednání valné hromady;

b) jasný a přesný popis postupů, které 
akcionáři musí dodržet, aby se mohli 
účastnit valné hromady a hlasování, včetně 
informace o použitém dni záznamu;

2. Svolání uvedené v odstavci 1 musí 
alespoň:
a) přesně uvádět, kdy a kde se valná 
hromada má konat, a navržený program
jednání valné hromady;
b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, 
které akcionáři musí dodržet, aby se mohli 
účastnit valné hromady a hlasování. To 
zahrnuje informace o:
i) právech, které může akcionář využít
podle článku 6, v rozsahu, v němž mohou 
být tato práva vykonána po svolání, a podle
článku 9, a lhůtách, v nichž mohou být tato 
práva vykonána; svolání může být omezeno 
tak, že uvede pouze lhůty, v nichž mohou 
být tato práva vykonána, s tím, že obsahuje 
odkaz na internetovou stránku společnosti, 
kde lze nalézt podrobnější informace
o těchto právech;
ii) postupu pro hlasování na základě 
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c) jasný a přesný popis dostupných 
prostředků, pomocí kterých se mohou 
akcionáři účastnit valné hromady a 
hlasovat. Oznámení může případně určit, 
kde je možno tyto informace získat;
d) určení kde a jak je možno získat úplné 
nezkrácené znění usnesení a dokumenty, 
které budou na valné hromadě předloženy 
ke schválení;
e) uvedení internetové stránky, kde budou 
zveřejněny informace uvedené v odstavci 3.

zplnomocnění, zejména o formulářích, 
které se mají používat a prostředcích, jimiž 
je společnost připravena přijmout 
elektronické oznámení o jmenování 
zmocněnce; a
iii) v případě, že je to vhodné, o postupech
pro korespondenční hlasování nebo 
hlasování elektronickými prostředky.
c) v případě, že je to vhodné, uvést 
rozhodný den, na nějž se odkazuje v čl. 7
odst. 2, a vysvětlit, že pouze osoby, které 
jsou akcionáři v daný den, budou mít právo
účastnit se valné hromady a hlasovat na ní;
d) určit, kde a jak je možno získat úplné 
nezkrácené znění dokumentů a návrhů
usnesení uvedených pod písmeny c) a ca)
odstavce 3;
e) uvést internetovou stránku, kde budou 
k dispozici informace uvedené v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 5 ODST. 3

3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 emitenti
zveřejní na svých internetových stránkách
tyto informace: 

3. Členský stát zajistí, aby společnost po 
nepřetržitou dobu počínaje nejpozději 
jednadvacátým dnem před datem konání 
valné hromady až po datum konání valné 
hromady včetně zpřístupnila svým 
akcionářům na své internetové stránce
alespoň tyto informace:

a) oznámení o konání valné hromady
uvedené v odstavci 1;

a) svolání uvedené v odstavci 1a;

b) celkový počet akcií a hlasovacích práv; b) celkový počet akcií a hlasovacích práv k 
datu svolání (včetně samostatných součtů
pro každou třídu akcií v případě, že kapitál 
společnosti je rozdělen do dvou či více tříd 
akcií);

c) znění usnesení a dokumentů uvedených 
v odst. 2 písm. d);

c) dokumenty, které mají být předloženy 
valné hromadě;

ca) návrh usnesení nebo, není-li navrženo 
k přijetí žádné usnesení, komentář
příslušného orgánu v rámci společnosti, 
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jehož stanoví rozhodné právo, ke každému 
bodu v navrženém programu jednání valné 
hromady; kromě toho bude, jakmile jej 
společnost obdrží, co nejdříve doplněn
každý návrh usnesení předložený 
akcionáři;

d) formuláře k použití pro účely 
korespondenčního hlasování a hlasování na 
základě zplnomocnění.

d) v případě, kde je to vhodné, formuláře
k použití pro účely hlasování na základě 
zplnomocnění a korespondenčního 
hlasování, pokud nejsou tyto formuláře 
zaslány přímo každému akcionáři.

Kromě formulářů uvedených v písmeně d) 
se na internetové adrese uvádí, kde a jak je 
možno tyto formuláře získat.

Pokud formuláře uvedené v písmeně d) 
nemohou být zpřístupněny na internetu 
z technických příčin, společnost uvede na
své stránce, jak je možno tyto formuláře 
získat v tištěné podobě. V takovém případě 
bude muset společnost zaslat formuláře 
poštou a bezplatně každému akcionáři, 
který o to požádá.
Když je podle čl. 9 odst. 4 nebo 11 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES1 svolána valná hromada 
nejpozději dvacet jedna dnů před svým 
konáním, lhůta uvedená v tomto odstavci 
bude odpovídajícím způsobem zkrácena.

1 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12

Pozměňovací návrh 29
ČL. 6 ODST. 1

1. Akcionáři jednající samostatně nebo 
společně mají právo doplňovat body 
programu valné hromady a předkládat 
návrhy usnesení na valných hromadách.

1. Členské státy zajistí, že akcionáři jednající 
samostatně nebo společně,

a) mají právo zařazovat body do programu 
valné hromady s tím, že každý takový bod je 
provázen odůvodněním nebo návrhem 
usnesení k přijetí na valné hromadě; a

b) mají právo předkládat návrhy usnesení 
k bodům, které jsou nebo mají být zařazeny
do programu valné hromady.



AD\631566CS.doc 19/35 PE 371.848v02-00

CS

Členské státy mohou stanovit, že právo
uvedené pod písmenem a) může být 
vykonáno pouze na výroční valné hromadě 
za předpokladu, že akcionáři jednající 
samostatně nebo společně mají právo 
svolat, nebo požádat společnost, aby svolala 
valnou hromadu, která není výroční valnou 
hromadou s programem jednání 
obsahujícím přinejmenším všechny body 
požadované těmito akcionáři.
Členské státy mohou stanovit, že taková 
práva jsou vykonávána písemně (odesláním 
poštou nebo elektronickými prostředky).

Pozměňovací návrh 30
ČL. 6 ODST. 2

2. V případě, že právo doplňovat body 
programu valné hromady a předkládat 
návrhy usnesení na valné hromadě je 
podmíněno tím, že příslušný akcionář nebo 
akcionáři vlastní minimální podíl akcií 
emitenta, nesmí toto minimum přesáhnout 5 
% akciového kapitálu emitenta nebo 
nominativní částku 10 mil. EUR, podle 
toho, která z těchto dvou částek je nižší.

2. V případě, že kterékoliv z práv 
specifikovaných v odstavci 1 je podmíněno 
tím, že příslušný akcionář nebo akcionáři 
vlastní minimální podíl akcií společnosti, 
nesmí toto minimum přesáhnout 2,5 % 
akciového kapitálu.

Pozměňovací návrh 31
ČL. 6 ODST. 3

3. Práva uvedená v odstavci 1 se vykonávají 
v dostatečném předstihu před datem konání 
valné hromady, aby měli další akcionáři 
ještě před valnou hromadou možnost 
obdržet pozměněný program a/nebo 
navrhovaná usnesení nebo k ním mít 
přístup.

3. Každý členský stát stanoví jednotné
datum, s odkazem na určitý počet dnů před 
valnou hromadou nebo před jejím 
svoláním, do kterého mohou akcionáři 
vykonat právo uvedené v odstavci 1a). 
Stejným způsobem může každý členský stát 
stanovit datum, do kterého mohou 
akcionáři vykonat právo uvedené v odstavci 
1b).

Pozměňovací návrh 32
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ČL. 6 ODST. 3A (nový)

3a. Členský stát zajistí, že v případě, kdy 
výkon práva uvedeného v odstavci 1a) 
znamená úpravu programu valné hromady, 
který byl již akcionářům sdělen, společnost
zveřejní upravený program před příslušným 
rozhodným dnem nebo, pokud žádný takový 
rozhodný den neplatí, v dostatečném 
předstihu před datem konání valné 
hromady, aby umožnila dalším akcionářům 
jmenovat zmocněnce nebo, kde je to 
vhodné, hlasovat korespondenčně.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 7 ODST. 2 

2. Právo účastnit se valné hromady a 
hlasování jakéhokoli emitenta může být 
podmíněno tím, že se fyzická nebo 
právnická osoba prokáže v určitém 
časovém předstihu před příslušným valným 
shromážděním jako akcionář příslušného 
emitenta.
Při tomto prokazování akcionářů je možno 
uplatňovat pouze požadavky potřebné pro 
zajištění totožnosti akcionářů a ty kromě 
toho musí být tomuto cíli přiměřené.

2. Členské státy stanoví, že právo akcionáře 
účastnit se valné hromady a hlasovat podle 
svých akcií bude určeno s ohledem na 
akcie, které tento akcionář drží ke 
konkrétnímu datu před valnou hromadou
(„rozhodný den“).
Členské státy nemusí použít předchozí 
odstavec na společnosti, které mohou zjistit 
jména a adresy svých akcionářů ze 
stávajícího seznamu akcionářů ke dni 
konání valné hromady.

Pozměňovací návrh 34
ČL. 7 ODST. 3

3. Datum uvedené v prvním pododstavci 
odstavce 2 stanoví pro valné hromady 
emitentů každý členský stát, v kterém mají 
emitenti sídlo.
.

3. Každý členský stát zajistí, že se jednotný
rozhodný den vztahuje na všechny 
společnosti; členský stát však může stanovit 
jeden rozhodný den pro společnosti, které
vydaly akcie na doručitele a jiný pro 
společnosti, které vydaly akcie na jméno, 
s tím, že jednotný rozhodný den se vztahuje 
na každou společnost, která vydala oba typy 
akcií.

Nicméně toto datum nebude dříve než 30 
kalendářních dnů před konáním valné 

Rozhodný den nebude dříve než 10 dnů před
konáním valné hromady, k níž se vztahuje. 
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hromady. Při provádění tohoto odstavce a čl. 5 odst. 1 
každý členský stát zajistí, že mezi posledním 
přípustným datem pro svolání valné 
hromady a rozhodným dnem uplyne 
nejméně 10 dnů, a do výpočtu daného 
počtu dní nebudou tato dvě data zahrnuta.

Každý členský stát sdělí takto stanovené 
datum Komisi, která jej zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh 35
ČL. 7 ODST. 3A (nový)

3a. Důkaz oprávnění akcionáře může být 
podmíněn pouze takovými požadavky, které 
jsou nezbytné pro zajištění ověření 
totožnosti akcionářů a pouze v rozsahu, 
v němž jsou tyto požadavky pro dosažení 
tohoto cíle přiměřené.

Pozměňovací návrh 36
ČL. 8 ODST. –1 (nový)

Společnosti zajistí, aby se na valných
hromadách zacházelo stejným způsobem 
jak s akcionáři, kteří jsou fyzicky přítomni,
tak s těmi, kteří se účastní prostřednictvím 
elektronických prostředků.

Pozměňovací návrh 37
ČL. 8 ODST. 1

Členské státy nezakazují akcionářům účast
na valné hromadě prostřednictvím 
elektronických prostředků.

1. Členské státy společnostem umožňují 
nabídnout svým akcionářům jakoukoliv 
formu účasti na valné hromadě 
prostřednictvím elektronických prostředků, 
zejména prostřednictvím kterékoliv 
z následujících forem účasti nebo 
prostřednictvím všech těchto forem:
a) přenosem valné hromady v reálném 
čase;
b) obousměrnou komunikací probíhající 
v reálném čase, která akcionářům umožní 
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vystoupit na valné hromadě ze vzdáleného 
místa;
c) mechanismem, který umožňuje hlasovat, 
a to před valnou hromadou nebo během ní, 
bez nutnosti jmenovat zmocněnce, který je 
na valné hromadě fyzicky přítomen;
Členské státy nařídí, aby společnosti 
nesdělily výsledky hlasování ani vedení 
společnosti ani veřejnosti dříve, než se
uskuteční hlasování na valné hromadě. 
Členské státy však mohou stanovit, že 
informace o rozsahu účasti na hlasování 
mohou být zveřejněny předem.

Pozměňovací návrh 38
ČL. 8 ODST. 2

Požadavky a omezení, které akcionářům 
brání nebo by mohly bránit v účasti na 
valné hromadě prostřednictvím 
elektronických prostředků se zakazují, s 
výjimkou těch, které jsou nezbytné k 
zajištění ověřování totožnosti akcionářů a 
zabezpečení elektronické komunikace a jsou 
tomuto cíli přiměřené.

Použití elektronických prostředků za 
účelem umožnění účasti akcionářů na 
valné hromadě může být podmíněno pouze 
takovými požadavky a omezeními, které 
jsou nezbytné k zajištění ověřování 
totožnosti akcionářů a zabezpečení 
elektronické komunikace a pouze v rozsahu, 
v němž jsou pro dosažení těchto cílů 
přiměřené. Společnosti rozhodnou, zda
a jak elektronické prostředky použijí.

Pozměňovací návrh 39
ČL. 9 ODST. 1

1. Akcionáři mají právo klást otázky ústně
při valné hromadě a/nebo písemně nebo 
elektronicky před konáním valné hromady.

1. Každý akcionář má právo klást otázky 
vztahující se k bodům programu valné 
hromady. Společnosti na tyto otázky odpoví.

Pozměňovací návrh 40
ČL. 9 ODST. 2

2. Emitenti na otázky položené akcionáři 
odpoví, přičemž členské státy mohou 
přijmout nebo povolit emitentům, aby přijali 
opatření s cílem zajistit řádný průběh 
valných hromad a jejich přípravu a ochranu 

2. Právo klást otázky a povinnost odpovědět 
podléhají opatřením, které členské státy 
mohou přijmout, nebo povolit společnostem, 
aby je přijaly, s cílem zajistit ověření 
totožnosti akcionářů, řádný průběh valných 
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důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
emitentů. Za odpověď se považuje i 
zpřístupnění příslušné informace na 
internetových stránkách emitenta formou 
„často kladených otázek“.

hromad a jejich přípravu a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
společností. Členské státy mohou povolit, 
aby společnosti poskytly souhrnnou 
odpověď na otázky stejného obsahu.
Členské státy mohou stanovit, že za 
odpověď se považuje i zpřístupnění 
příslušné informace na internetových 
stránkách společnosti formou „otázek 
a odpovědí“, pokud společnost vysvětlí ve 
své odpovědi, kde přesně lze danou 
informaci najít.

Pozměňovací návrh 41
ČL. 9 ODST. 3

3. Odpovědi na dotazy akcionáře uvedené v 
odstavci 1 jsou zpřístupněny všem 
akcionářům na internetových stránkách 
emitenta.

vypouští se

Odůvodnění

Odstavec 3 by vedl k nákladné povinnosti vytvářet ověřený zápis z celé valné hromady. 
Zveřejnění odpovědí by mohlo vést k časově náročným a nákladným sporům a soudním 
řízením o správnou interpretaci toho, co bylo řečeno a o přiměřenosti odpovědí. Ustanovení 
by se tedy mělo vypustit.

Pozměňovací návrh 42
ČL. 10 ODST. 1

1. Každý akcionář má právo určit jakoukoli 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu jako 
zmocněnce, který se účastní a hlasuje na 
valné hromadě jeho jménem. Osoby, které 
může být svěřena plná moc, se nebudou 
týkat žádná omezení, kromě požadavku 
způsobilosti k právním úkonům.

1. Každý akcionář má právo určit jakoukoli 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu jako 
zmocněnce, který se účastní a hlasuje na 
valné hromadě jeho jménem. Zmocněnec 
požívá stejných práv hlasovat, vyjadřovat se 
a klást otázky na valné hromadě, k jejichž 
výkonu by byl oprávněn akcionář, kterého 
zastupuje.
Kromě požadavku způsobilosti zmocněnce 
k právním úkonům zruší členské státy 
každou zákonnou normu, která omezuje 
nebo umožňuje společnostem omezit 
způsobilost osob být jmenovány zmocněnci, 
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aniž by se to dotklo ustanovení této 
směrnice.

Členský stát nicméně může omezit právo 
zmocněnců vykonávat hlasovací práva 
podle svého uvážení, pokud tyto osoby:
(a) jsou spojeny s emitentem v obchodním, 
rodinném či jiném vztahu,
(b) jsou většinovým vlastníkem akcií 
emitenta,
(c) jsou součástí vedení emitenta nebo 
jedním z jeho většinových vlastníků.
Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 
kterékoli jedné valné hromadě.

Pozměňovací návrh 43
ČL. 10 ODST. 1A (nový)

1a. Členské státy mohou omezit jmenování 
zmocněnce na jedinou valnou hromadu
nebo na ty valné hromady, které se mohou 
konat v konkrétním období.
Aniž by se to dotklo čl. 13 odst. 5 mohou 
členské státy omezit počet osob, jež může 
akcionář jmenovat za zmocněnce pro 
konkrétní valnou hromadu. Toto omezení 
však nesníží počet zmocněnců na míň než 
jednoho pro akcie držené na stejném účtu
cenných papírů.

Pozměňovací návrh 44
ČL. 10 ODST. 1B (nový)

1b. Kromě omezení výslovně povolených
v předchozím odstavci nemohou členské 
státy omezit nebo povolit společnostem 
omezit výkon akcionářských práv 
prostřednictvím zmocněnců za žádným 
jiným účelem než kvůli řešení případného
střetu zájmů mezi zmocněncem 
a akcionářem, v jehož zájmu je zmocněnec 
povinen jednat, a při tomto jednání 
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nemohou členské státy vznést žádné 
požadavky kromě následujících:
a) členské státy mohou stanovit, že
zmocněnci zveřejní určité konkrétní 
skutečnosti, které mohou být pro akcionáře 
důležité při posuzování rizika, že by
zmocněnec mohl sledovat jiné zájmy než 
zájmy daného akcionáře;
b) členské státy mohou omezit nebo vyloučit 
výkon akcionářských práv prostřednictvím 
zmocněnců bez zvláštních hlasovacích 
pokynů pro každé usnesení, o němž má 
zmocněnec za akcionáře hlasovat;
c) členské státy mohou omezit nebo vyloučit 
převod zplnomocnění na jinou osobu, ale to 
nesmí bránit zmocněnci, který je 
právnickou osobou, ve výkonu pravomocí, 
které mu udělil kterýkoli člen jeho 
správního nebo řídícího orgánu nebo
kterýkoli jeho zaměstnanec. Schválil-li však 
takový převod akcionář, který jej jmenoval, 
členské státy nebudou zmocněnci bránit v 
převodu zplnomocnění na jinou fyzickou 
nebo právnickou osobu.
Střet zájmů ve smyslu tohoto odstavce může
nastat zejména tehdy, když zmocněnec:
i) je většinovým akcionářem společnosti 
nebo je jiným subjektem ovládaným
takovým akcionářem;
ii) je členem správního, řídícího nebo 
kontrolního orgánu nebo zaměstnancem 
nebo auditorem společnosti, nebo
většinového akcionáře nebo ovládaného
subjektu uvedeného v bodě i);
iii) je v příbuzenském vztahu s fyzickou 
osobou uvedenou v bodě ii).

Pozměňovací návrh 45
ČL. 10 ODST. 1C (nový)

1c. Zmocněnec hlasuje v souladu s 
hlasovacími pokyny vydanými akcionářem, 
který jej jmenoval.
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Členské státy budou od zmocněnců 
požadovat, aby po určitou minimální dobu 
uchovali záznam svých hlasovacích pokynů 
a aby na požádání potvrdili, že hlasovací 
pokyny byly provedeny.
Aniž by byly dotčeny vnitrostátní předpisy 
umožňující zpochybnit zmocněnce nebo 
výsledky hlasování z důvodu, že hlasovací 
pokyny zastupovaného akcionáře nebyly 
provedeny, hlasy zmocněnců nebudou 
považovány za neplatné, protože neodrážejí 
hlasovací pokyny zastupovaného akcionáře.

Pozměňovací návrh 46
ČL. 10 ODST. 2

2. Osoba jednající jako zmocněnec může být 
zplnomocněna více než jedním akcionářem 
bez omezení, co se týče množství akcionářů 
takto zastupovaných. Pokud zmocněnec 
zastupuje několik akcionářů, může hlasovat 
protichůdně pro a proti jakémukoli 
usnesení a/nebo se u takového usnesení 
zdržet hlasování v souladu s hlasovacími 
pokyny udělenými akcionářem, kterého 
zmocněnec zastupuje.

2. Osoba jednající jako zmocněnec může být 
zplnomocněna více než jedním akcionářem 
bez omezení, co se týče množství akcionářů 
takto zastupovaných. Pokud zmocněnec 
zastupuje několik akcionářů, podle 
příslušného práva může hlasovat pro 
určitého akcionáře odlišně od hlasování 
pro jiného akcionáře.

Pozměňovací návrh 47
ČL. 10 ODST. 3

3. Zmocněnec má při valné hromadě stejná 
práva vyslovit se a klást otázky, jako by měl 
akcionář, kterého zastupuje, pokud mu 
akcionář neuloží jinak.

3. Společnosti nemusí ověřovat, zda 
zmocněnci jednají na valných hromadách 
v souladu se svými hlasovacími pokyny.

Pozměňovací návrh 48
ČLÁNEK 11

Jmenování zmocněnců Formality spojené se jmenováním 
zmocněnců a oznamováním 
1. Členské státy povolí akcionářům 
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jmenovat zmocněnce elektronickými 
prostředky. Členské státy navíc povolí 
společnostem přijmout oznámení 
o jmenování elektronickými prostředky
a zajistí, že každá společnost nabídne svým 
akcionářům alespoň jeden účinný způsob 
oznámení elektronickými prostředky.

1. Jmenování zmocněnce a hlasovací 
pokyny udělované zmocněnci akcionářem 
nebudou předmětem žádných formálních 
požadavků jiných než těch, které mohou být 
naprosto nezbytné pro ověření totožnosti 
akcionáře a zmocněnce.

2. Členské státy zajistí, aby jmenování 
zmocněnců a oznámení o jmenování 
zmocněnců určené pro společnost měla 
písemnou formu. Kromě tohoto základního 
formálního požadavku může být jmenování 
zmocněnce, oznámení o jmenování určené 
pro společnost a vydání případných 
hlasovacích pokynů zmocněnci předmětem 
pouze takových formálních požadavků,
které jsou nezbytné pro zajištění ověření 
totožnosti akcionáře a zmocněnce, nebo pro 
zajištění možnosti ověřit obsah hlasovacích 
pokynů, a pouze v rozsahu, který je pro 
dosažení těchto cílů přiměřený.

2. Zmocněnci mohou být jmenováni pomocí 
elektronických prostředků, jenž mohou 
podléhat pouze takovým požadavkům, které 
jsou naprosto nezbytné pro ověření 
totožnosti akcionáře a zmocněnce, kromě 
elektronického podpisu.
3. Požadavky uložené členskými státy podle 
odstavců 1 a 2 jsou přiměřené daným 
cílům.

3. Ustanovení tohoto článku se budou 
vztahovat obdobně na zrušení jmenování 
zmocněnce.

Pozměňovací návrh 49
ČL. 12 NADPIS A ODST. 1

Hlasování v nepřítomnosti Korespondenční hlasování

1. Jakýkoli akcionář kótované společnosti 
má možnost hlasovat poštou ještě před 
konáním valné hromady, což může podléhat 
jen takovým požadavkům, které jsou
nezbytné k zajištění ověření totožnosti 

1. Členské státy mohou společnostem 
dovolit, aby svým akcionářům nabídly 
možnost hlasovat korespondenčně ještě před 
konáním valné hromady. Společnosti 
rozhodnou, zda a jak využijí 
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akcionářů a jsou tomuto cíli přiměřené. korespondenční hlasování. Korespondenční 
hlasování může podléhat jen takovým 
požadavkům, které jsou nezbytné k zajištění 
ověření totožnosti akcionářů a pouze 
v rozsahu, který je pro dosažení tohoto cíle
přiměřený.

Členské státy nařídí, aby společnosti 
nezveřejnily výsledky hlasování ani vedení 
společnosti ani veřejnosti dříve, než se 
uskuteční hlasování na valné hromadě. 
Členské státy však mohou poskytnout 
informace o rozsahu účasti na hlasování 
předem. 

Pozměňovací návrh 50
ČLÁNEK 13 

Hlasování podle pokynů Odstranění určitých překážek účinného
výkonu hlasovacích práv

1. Členské státy zajistí, aby každá fyzická či 
právnická osoba, která je podle jeho 
právního řádu oprávněna vlastnit cenné 
papíry za obchodním účelem na účet jiné 
fyzické nebo právnické osoby, mohla tyto 
cenné papíry držet na individuálním anebo 
souhrnném účtu.

1. Tento článek platí v případě, kdy fyzická 
či právnická osoba, která je ve smyslu 
příslušného zákona uznána jako akcionář, 
jedná v průběhu podnikání za jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu („klient“). 
Správcovské společnosti, jejichž obvyklým 
podnikáním je řízení subjektů kolektivního 
investování, budou pro účely tohoto článku 
považovány za „klienty“, budou-li držet 
akcie v zastoupení těchto subjektů 
kolektivního investování.

2. Tam, kde jsou akcie drženy na 
souhrnných účtech, není povoleno 
požadovat, aby byly dočasně registrovány 
na individuálních účtech, s cílem umožnit 
vykonávat na valné hromadě hlasovací 
práva související s těmito akciemi.

2. Tam, kde jsou podle příslušného práva
požadavky na zveřejnění předpokladem pro 
výkon hlasovacích práv akcionářem 
uvedeným v odstavci 1, nesmějí tyto
požadavky překročit seznam, který 
zpřístupňuje společnosti totožnost každého 
klienta a počet akcií, za něž vykonává své 
hlasovací právo.

3. Osobám uvedeným v odstavci 1 není v 
hlasování o akciích, které drží na účet jiné 
fyzické nebo právnické osoby, bráněno, 
pokud jim k tomu daná fyzická nebo 

3. Tam, kde příslušné právo ukládá
formální požadavky na oprávnění 
akcionáře uvedeného v odstavci 1 vykonat 
hlasovací práva, nebo na hlasovací pokyny, 
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právnická osoba udělila pokyny. Fyzická či 
právnická osoba uvedená v odstavci 1 
uchová po minimální dobu jednoho roku 
důkazy o daných pokynech.

nesmějí tyto formální požadavky překročit 
stupeň nezbytný pro ověření totožnosti 
klienta, nebo pro možnost ověřit obsah
hlasovacích pokynů, a budou přiměřené 
pro dosažení těchto cílů.

4. Tam, kde fyzická nebo právnická osoba 
uvedená v odstavci 1 drží akcie stejného 
emitenta na souhrnném účtu, je oprávněna 
hlasovat o některých akciích odlišně od 
jiných.

4. Akcionář uvedený v odstavci 1 je 
oprávněn hlasovat o některých akciích 
odlišně od jiných.

5. Odchylně od čl. 10 odst. 1 třetího 
pododstavce fyzická nebo právnická osoba 
uvedená v odstavci 1, která drží cenné 
papíry na souhrnném účtu, má právo svěřit 
plnou moc kterékoli osobě, jejíž jménem na 
takovém účtu akcie drží nebo jakékoli jiné 
třetí straně, kterou tato osoba určí.

5. Tam, kde příslušné právo omezuje počet 
osob, jež může akcionář jmenovat za 
zmocněnce v souladu s čl. 10 odst. 1a), 
nesmí toto omezení bránit akcionáři 
uvedenému v odstavci 1 udělit plnou moc
každému ze svých klientů nebo jakékoli třetí 
straně, kterou tento klient určí.

Pozměňovací návrh 51
ČLÁNEK 13A NADPIS (nový)

Článek 13a
Výkon hlasovacích práv prostřednictvím 

zprostředkovatelů

Odůvodnění

Nový článek 13a (nový) se týká zprostředkovatelů a je třeba na něj pohlížet jako na dodatek 
k článku 10. Akcionáři běžně drží své akcie prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů 
v různých členských státech. Aby se předešlo tomu, že zprostředkovatelé, kteří nejsou 
zákonnými akcionáři, budou uplatňovat vlastní politiku, mělo by být výslovně uvedeno, že 
vykonávají hlasovací práva pouze, když k tomu byli zplnomocněni.

Pozměňovací návrh 52
ČL. 13A ODST. 1 (nový)

1. Tento článek se vztahuje na fyzickou 
nebo právnickou osobu, které je povoleno 
v rámci běžné činnosti a v průběhu 
podnikání udržovat účty cenných papírů 
jménem jiné fyzické nebo právnické osoby 
a která není akcionářem ve smyslu čl. 13 
odst. 1 („zprostředkovatel“).
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Odůvodnění

Definice zprostředkovatele – rozsah článku.

Pozměňovací návrh 53
ČL. 13A ODST. 2 (nový) 

2. Zprostředkovatelé vykonávají hlasovací 
práva pouze na základě obecného 
smluvního rámce mezi zprostředkovatelem 
a klientem nebo na základě zvláštních 
pokynů obdržených od klienta pro 
konkrétní hlasování.

Odůvodnění

Akcionáři běžně drží své akcie prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů v různých členských 
státech. Aby se předešlo tomu, že zprostředkovatelé, kteří nejsou zákonnými akcionáři, budou 
uplatňovat vlastní politiku, mělo by být výslovně uvedeno, že vykonávají hlasovací práva 
pouze, když k tomu byli zplnomocněni.

Pozměňovací návrh 54
ČL. 13A ODST. 3 (nový) 

3. Zprostředkovatelé buď odevzdají hlasy 
spojené s akciemi podle hlasovacích 
pokynů svých klientů nebo převedou 
hlasovací pokyny na jiného 
zprostředkovatele, který drží tyto akcie.

Odůvodnění

Tento odstavec ukládá zprostředkovateli povinnost buď odevzdat hlasy (pokud je posledním 
zprostředkovatelem v řetězci), nebo předat hlasovací pokyny dalšímu zprostředkovateli v 
řetězci.

Pozměňovací návrh 55
ČL. 13A ODST. 4 (nový) 

4. Členský stát může od zprostředkovatelů 
požadovat, aby po určitou minimální dobu 
uchovali záznam svých pokynů a aby na 
požádání potvrdili, že hlasovací pokyny byly 
provedeny.

Odůvodnění

Členské státy mohou chtít řešit situaci, kdy zprostředkovatel nehlasoval podle pokynů. Proto 
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mohou členské státy požadovat, aby se uchoval záznam pokynů a aby bylo na žádost 
potvrzeno, že hlasování proběhlo.

Pozměňovací návrh 56
ČLÁNEK 14

Sčítání hlasů
Pro účely sčítání hlasů se zohlední všechny 
hlasy související s jakýmkoli usnesením 
předloženým ke schválení na valné 
hromadě.

vypouští se

Odůvodnění

Článek 15 se zabývá informacemi poskytnutými po valné hromadě a zejména zveřejněním 
výsledků hlasování. Jasně definuje, které údaje musí být zveřejněny. Následkem toho není 
článek 14 o sčítání hlasů potřebný.

Pozměňovací návrh 57
ČLÁNEK 15

Informace poskytnuté po valné hromadě Výsledky hlasování
1. Ve lhůtě, která nepřesáhne 15
kalendářních dnů následujících po valné 
hromadě, zveřejní emitent na svých 
internetových stránkách výsledky hlasování
o každém usnesení předloženém na valné 
hromadě. 

1. Rozhoduje se sčítáním hlasů. Členské 
státy však mohou stanovit nebo dovolit, aby 
společnosti stanovily, že pokud žádný 
akcionář nepožádá o plné spočítání hlasů, 
bude stačit prokázat výsledky hlasování 
pouze v tom rozsahu, který je nezbytný, aby 
se zajistilo dosažení potřebné většiny pro 
každé usnesení.
Když se rozhoduje sčítáním hlasů, 
společnosti stanoví pro každé usnesení 
alespoň počet akcií, pro které byly 
odevzdány platné hlasy, podíl akciového 
kapitálu zastoupeného těmito hlasy, celkový 
počet platně odevzdaných hlasů a počet 
hlasů ve prospěch každého usnesení a proti 
němu a tam, kde je to vhodné, počet zdržení 
se, počet hlasů zmocněnců a počet hlasů, 
které byly odevzdány předem.

2. Výsledky hlasování budou u každého 
usnesení obsahovat nejméně počet akcií, o 
kterých se hlasovalo, a procentuální podíl 
hlasů pro nebo proti každému usnesení.

2. Ve lhůtě stanovené vnitrostátními 
právními předpisy, která nepřesáhne 15 dnů
po valné hromadě, zveřejní společnost na 
svých internetových stránkách úplné 
výsledky hlasování stanovené v souladu s 
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odstavcem 1.
3. Tento článek se nedotýká právních 
předpisů, které členské státy přijaly nebo 
mohou přijmout ohledně formalit 
vyžadovaných pro to, aby se usnesení stalo 
platným nebo pro možnost následného 
právního zpochybnění výsledku hlasování.

Pozměňovací návrh 58
ČL. 16 ODST. 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 
[31. prosince 2007]. Neprodleně sdělí 
Komisi znění těchto předpisů a srovnávací 
tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a 
této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 
[...]¹ Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a této 
směrnice.

Členské státy sdělí Komisi lhůty stanovené 
podle čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 3
a jejich jakékoliv následné změny,
a Komise tyto informace zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy.
¹ Do 18 měsíců od data vstupu této směrnice v 
platnost.

Odůvodnění

Prozatím nelze předvídat, kdy bude směrnice přijata a vstoupí v platnost. Proto není prozatím 
vhodné stanovit konkrétní datum.

Pozměňovací návrh 59
ČLÁNEK 16A (nový)

Článek 16a
Účinná náprava porušení práv akcionáře

1. Aby se zajistil výkon práv, která tato 
směrnice uděluje akcionářům, zavedou 
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členské státy účinné, transparentní, 
jednoduché a dostupné postupy, aby 
zajistily plný soulad řídících a dozorčích 
orgánů s právy akcionářů.
2. Členské státy zavedou přiměřené sankce, 
jež se uplatní v případě porušení práv 
akcionářů a jež budou účinné, přiměřené a 
budou mít odrazující účinek. Aby se 
zamezilo nezákonné činnosti akcionářů, 
mohou členské státy zavést limity pro 
přístup k mechanismu právní ochrany, 
s tím, že tyto limity nezeslabí jeho odrazující 
účinek.
3. Členské státy zajistí, že přístup 
k mechanismu právní ochrany a jeho 
využívání podléhá zásadě zákazu 
diskriminace.

Odůvodnění

Ustanovení, jež bude zavazovat členské státy k zavedení vhodných regulačních mechanismů 
umožňujících akcionářům prosazování jejich práv, je zásadním prvkem, který si právo 
vyžaduje. Je to v souladu se zásadami OHSR ohledně správy a řízení společností.

Pozměňovací návrh 60
ČLÁNEK 17

Článek 17 vypouští se
Změny

S účinkem ode dne uvedeného v čl. 16 odst. 
1 se článek 17 směrnice 2004/109/ES mění 
takto:
1. Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Emitent zajistí, aby veškeré prostředky 

a informace nutné k tomu, aby držitelé 
akcií měli možnost vykonávat svá práva, 
byly k dispozici v domovském členském 
státě a aby byla zachována celistvost údajů. 
Zejména,
i) emitent určí svým zástupcem finanční 
instituci, jejímž prostřednictvím mohou 
akcionáři vykonávat svá finanční práva; a
ii) zveřejní oznámení nebo rozešle oběžníky 
týkající se rozdělení a plateb dividend a 
emisí nových akcií včetně informací o všech 
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úpravách ohledně rozdělení, upisování, 
rušení nebo konverze.“
2. V odstavci 4 se slova „odst. 2 písm. c)“ 
nahrazují slovy „odst. 2 bodu i)“.
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