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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Situácia

Kontrola prostredníctvom vysokej a aktívnej účasti akcionárov na valných zhromaždeniach je 
veľmi dôležitá s ohľadom na účinné riadenie spoločností. Účinná kontrola je ohrozená 
z dôvodu nízkej účasti na valných zhromaždeniach. Jednou z hlavných príčin tohto stavy je 
rastúci podiel zahraničných investorov vlastniacich akcie, ktorí musia prekonávať niektoré 
prekážky, aby sa mohli zúčastniť na valnom zhromaždení. Po prvé, akcionári bežne vlastnia 
cenné papiere prostredníctvom reťazcov sprostredkovateľov v rozličných jurisdikciách. Preto 
je náročné a nákladné získavať včas prístup k informáciám a uplatňovať hlasovacie právo či 
už osobnou prítomnosťou, alebo určením splnomocnenca, a zároveň dodržiavať konkrétne 
vnútroštátne právne požiadavky. Po druhé, z dôvodu povinnosti blokovania akcií sa účasť na 
valnom zhromaždení stáva menej príťažlivou.

2. Návrh Komisie

Komisia na uľahčenie a zvýšenie účasti akcionárov na valných zhromaždenia v cezhraničnom 
kontexte, ktorá by naopak zvýšila zodpovednosť podniku voči jeho majiteľom a podporila 
jednotný trh, navrhuje päť opatrení:

a) zabezpečiť, aby sa valné zhromaždenia zvolávali v dostatočnom časovom predstihu,
b) nahradiť všetky formy blokovania akcií systémom rozhodujúceho dňa,
c) odstrániť všetky právne prekážky elektronickej účasti na valnom zhromaždení,
d) poskytovať akcionárom právo na kladenie otázok ústne a písomne vrátane 

elektronických prostriedkov počas valného zhromaždenia, ako aj pred jeho začiatkom,
e) ponúkať zahraničným akcionárom možnosť hlasovania prostredníctvom 

splnomocnenca, poštou alebo elektronickými prostriedkami.

3. Pozícia spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajca víta ciele a nástroje navrhovanej smernice, ale domnieva sa, že treba urobiť 
nasledujúce zmeny:

3.1 Opatrenie (a): Oznámenie o zhromaždení

Akcionári musia v dostatočnom časovom predstihu dostať pozvánku s dátumom, programom 
a dôležitými dokumentmi, aby mohli prijímať kvalifikované rozhodnutia. Zavedenie 
minimálneho času oznámenia je preto účinným nástrojom. Toto oznámenie treba jednak 
uverejniť na internetovej stránke spoločnosti, jednak zaslať centrálnemu depozitáru cenných 
papierov, ktorý je najmä v prípade akcií na doručiteľa prvým článkom reťazca medzi 
spoločnosťou a akcionárom. V prípade kótovaných akcií by sa oznámenie malo zaslať priamo 
registrovanému akcionárovi alebo kandidátovi. Okrem toho by sa malo rozlišovať medzi 
výročným valným zhromaždením a mimoriadnym valným zhromaždením, ktoré sa zvolávajú 
na rozličné účely a majú rozličný stupeň naliehavosti.

3.2 Opatrenie (b): Rozhodujúci deň namiesto blokovania akcií
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Nahradenie blokovania akcií systémom rozhodujúceho dňa je základným krokom. Tento 
systém by mal zabezpečiť, že rozhodujúci deň bude čo najbližšie k valnému zhromaždeniu 
a bude existovať dostatočný časový interval medzi oznámením o valnom zhromaždení 
a rozhodujúcim dňom, takže (inštitucionálni) akcionári môžu požiadať o vrátenie 
vypožičaných akcií. Okrem toho, členské štáty by vzhľadom na štrukturálne rozdiely medzi 
akciami na doručiteľa a kótovanými akciami mali stanoviť rozličné rozhodujúce dni pre tieto 
dva druhy akcií.

3.3 Opatrenie (c): Účasť prostredníctvom elektronických prostriedkov

Možnosť zúčastniť sa prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. pridávať body do 
programu rokovania, predkladať rozhodnutia, klásť otázky, hlasovať atď., môže výrazne 
zvýšiť účasť na valných zhromaždeniach. Spoločnosti v závislosti na veľkosti a technických 
možnostiach by však mali samy rozhodnúť o používaní či nepoužívaní elektronických 
prostriedkov.

3.4 Opatrenie (d): Právo na kladenie otázok

Právo na kladenie otázok je pre akcionárov veľmi dôležité, aby mohli prijímať kvalifikované 
rozhodnutia. Spoločnosti by však mali mať možnosť prijať opatrenia na ochranu pred 
zneužitím tohto práva. Akcionári majú v dôsledku toho právo klásť otázky ústne na valných 
zhromaždeniach a budú môcť používať elektronické prostriedky, ak ich spoločnosť zabezpečí.
Naopak, členské štáty nie sú povinné povoliť kladenie písomných otázok pred zhromaždením.  
Spoločnosti, navyše, odpovedajú na otázky ústne až v deň zhromaždenia a nie sú povinné 
uverejňovať svoje odpovede na internetovej stránke.

3.5 Opatrenie (e): Hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca

Spravodajca súhlasí so zásadou, že by sa nemali stanoviť obmedzenia v súvislosti s osobou, 
ktorú možno vymenovať za splnomocnenca. Členské štáty však majú možnosť voľby 
primeraných opatrení na obmedzenie práv splnomocnencov, aby sa predišlo konfliktu 
záujmov.

3.6 Vzťah akcionár – sprostredkovateľ - spoločnosť

Zámerom je, že akcionár, to znamená osoba, ktorá prijala investičné rozhodnutie a znáša 
rizika súvisiace s akciami, by mal mať pod kontrolou uplatňovanie svojho hlasovacieho 
práva. Spravodajca nenavrhne vymedzenie pojmu takzvaného konečného investora vzhľadom 
na veľké rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami vlastníctva akcií. Zdôrazňuje však, že 
sprostredkovatelia, ktorí nie sú zákonnými akcionármi, uplatňujú hlasovacie právo iba v rámci 
ich všeobecného zmluvného rámca s klientov a plnia hlasovacie pokyny, ak im ich klient 
vydal. Ak sprostredkovateľ nie je posledným článkom reťazca medzi akcionármi a 
spoločnosťou, potom postúpi hlasovacie pokyny ďalšiemu sprostredkovateľovi.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
NÁZOV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o 
uplatňovaní hlasovacích práv akcionárov 
spoločností, ktoré majú svoje sídlo v 
členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, a 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/109/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o 
uplatňovaní určitých práv akcionárov
uvedených spoločností,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 3

3) Držitelia akcií, s ktorými sú spojené 
hlasovacie práva, by mali mať možnosť tieto 
práva vykonávať, keďže tieto práva sú 
zohľadnené v cene, ktorú musia zaplatiť za 
nadobudnutie týchto akcií. Okrem toho 
účinná kontrola akcionárov je predpokladom 
riadnej správy a riadenia spoločností a preto 
by sa mala uľahčovať a podporovať. Preto je 
nevyhnutné, aby boli na tento účel prijaté 
opatrenia na aproximáciu právnych 
predpisov členských štátov. Prekážky, ktoré 
bránia akcionárom v hlasovaní, ako je 
podriaďovanie vykonávania hlasovacích 
práv blokovaniu akcií akcionárom, by mali 
byť odstránené. Táto smernica však 
neovplyvňuje súčasné právne predpisy 
Spoločenstva o akciových podieloch 
emitovaných podnikmi kolektívneho 
investovania alebo akciových podieloch, 
ktoré tieto podniky nadobudli alebo 
odpredali.

3) Držitelia akcií, s ktorými sú spojené 
hlasovacie práva, by mali mať možnosť tieto 
práva vykonávať, keďže tieto práva sú 
zohľadnené v cene, ktorú musia zaplatiť za 
nabodudnutie týchto akcií. Okrem toho, 
účinná kontrola akcionárov je predpokladom 
riadnej správy a riadenia spoločností a preto 
by sa mala uľahčovať a podporovať.  Preto 
je nevyhnutné, aby boli na tento účel prijaté 
opatrenia na aproximáciu právnych 
predpisov členských štátov. Prekážky, ktoré 
bránia akcionárom v hlasovaní, ako je 
podriaďovanie vykonávania hlasovacích 
práv blokovaniu akcií akcionárom počas 
určitého obdobia pred konaním schôdze, by 
mali byť odstránené. Táto smernica však 
neovplyvňuje súčasné právne predpisy 
Spoločenstva o akciových podieloch 
emitovaných podnikmi kolektívneho 
investovania alebo akciových podieloch, 
ktoré tieto podniky nadobudli alebo 
odpredali.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 4

4) Platné právne predpisy Spoločenstva nie 
sú dostatočné na dosiahnutie tohto cieľa.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/109/ES z 15. decembra 2004 o 
harmonizácii požiadaviek na transparentnosť 
v súvislosti s informáciami o emitentoch, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES 
ukladá emitentom povinnosť sprístupniť 
určité informácie a dokumenty dôležité pre 
valné zhromaždenia, no tieto informácie 
a dokumenty majú byť sprístupnené 
v domovskom členskom štáte emitenta.
Navyše sa smernica 2001/34/ES zameriava 
na informácie, ktoré emitenti musia 
sprístupniť trhu a neupravuje tak samotný 
proces hlasovania akcionárov.

4) Platné právne predpisy Spoločenstva nie 
sú dostatočné na uľahčenie uplatňovania 
práv akcionárov v súvislosti s valnými 
zhromaždeniami v cezhraničnom kontexte.. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/109/ES z 15. decembra 2004 o 
harmonizácii požiadaviek na transparentnosť 
v súvislosti s informáciami o emitentoch, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES 
ukladá emitentom povinnosť sprístupniť 
určité informácie a dokumenty dôležité pre 
valné zhromaždenia, no tieto informácie 
a dokumenty majú byť sprístupnené 
v domovskom členskom štáte emitenta. 
Navyše sa smernica 2001/34/ES zameriava 
na informácie, ktoré emitenti musia 
sprístupniť trhu a neupravuje tak samotný 
proces hlasovania akcionárov.

Je preto potrebné zaviesť určité minimálne 
normy s cieľom ochrániť investorov a 
podporiť hladké a účinné vykonávanie práv 
akcionárov súvisiacich s akciami, s ktorými 
sú spojené hlasovacie práva. Pokiaľ ide 
o iné práva, než je hlasovacie právo členské 
štáty môžu rozšíriť uplatňovanie týchto 
minimálnych noriem na akcie, s ktorými 
nie sú spojené hlasovacie práva, ak to ešte 
nie ten prípad.
Členské štaty vytvoria účinné, 
transparentné, jednoduché a dostupné 
postupy s cieľom zabezpečiť, že akcionári 
budú schopní vykonávať práva, ktoré im 
poskytne táto smernica, a že spoločnosti 
splnia svoje záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 5

5) Značný podiel akcií v kótovaných 5) Značný podiel akcií v kótovaných
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európskych spoločnostiach vlastnia 
akcionári, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v členskom štáte, v ktorom majú sídlo 
spoločnosti, ktorých akcie vlastnia.
Nerezidentní akcionári by mali mať 
možnosť vykonávať svoje práva na valnom 
zhromaždení tak isto ako akcionári s trvalým 
pobytom v členskom štáte, v ktorom má 
spoločnosť sídlo. To si vyžaduje odstránenie 
súčasných prekážkok, ktoré bránia 
nerezidentým akcionárom v prístupe 
k informáciám dôležitým pre valné 
zhromaždenie a vo vykonávaní hlasovacích 
práv bez fyzickej účasti na valnom 
zhromaždení. Odstránenie týchto prekážok 
by tiež bolo v prospech rezidentných 
akcionárov, ktorí sa nezúčastňujú alebo 
nemôžu zúčastňovať na valnom 
zhromaždení.

spoločnostiach vlastnia akcionári, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, 
v ktorom má spoločnosť svoje sídlo. 
Nerezidentní akcionári by mali mať 
možnosť vykonávať svoje práva na valnom 
zhromaždení tak isto ako akcionári s trvalým 
pobytom v členskom štáte, v ktorom má 
spoločnosť sídlo. To si vyžaduje odstránenie 
súčasných prekážkok, ktoré bránia 
nerezidentým akcionárom v prístupe 
k informáciám dôležitým pre valné 
zhromaždenie a vo vykonávaní hlasovacích 
práv bez fyzickej účasti na valnom 
zhromaždení Odstránenie týchto prekážok 
by tiež bolo v prospech rezidentných
akcionárov, ktorí sa nezúčastňujú alebo 
nemôžu zúčastňovať na valnom
zhromaždení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 6

6) Akcionári by mali mať možnosť so 
znalosťou veci odovzdať hlasy na valnom 
zhromaždení alebo pred jeho konaním bez 
ohľadu na ich trvalý pobyt. Všetci akcionári 
by mali mať dostatočný čas na to, aby 
preskúmali dokumenty určené na 
predloženie na valnom zhromaždení a aby sa 
rozhodli ako budú hlasovať. Na tento účel 
by sa mala zaslať riadna pozvánka na valné 
zhromaždenie a akcionárom by sa mali včas
poskytnúť úplné informácie určené na 
predloženie na schválenie valným 
zhromaždením. Akcionári by mali mať 
v zásade možnosť pridať body do programu 
rokovania valného zhromaždenia, predložiť 
návrhy rozhodnutí a klásť otázky týkajúce 
sa bodov programu rokovania valného 
zhromaždenia. Moderné technológie 
ponúkajú možnosti okamžitej dostupnosti a 
prístupnosti informácií, ktoré by sa mali 
využívať aj preto, aby boli informácie 
o výsledkoch hlasovania dostupné po 
skončení valného zhromaždenia.

6) Akcionári by mali mať možnosť so 
znalosťou veci odovzdať hlasy na valnom
zhromaždení alebo pred jeho konaním bez 
ohľadu na ich trvalý pobyt. Všetci akcionári 
by mali mať dostatočný čas na to, aby 
preskúmali dokumenty určené na 
predloženie na valnom zhromaždení a aby sa 
rozhodli ako budú hlasovať. Na tento účel 
by sa mala včas zaslať pozvánka na valné 
zhromaždenie a akcionárom by sa mali 
poskytnúť úplné informácie určené na 
predloženie na schválenie valným 
zhromaždením. Akcionári by mali mať 
v zásade možnosť pridať body do programu 
rokovania valného zhromaždenia a predložiť 
návrhy rozhodnutia o bodoch tohto
programu, bez tohto, aby boli dotknuté 
predpisy vzťahujúce sa na obmedzenia
rozširovania nelegálneho a urážlivého 
materiálu a na možnosť spoločností 
nesúhlasiť s rozširovaním  takého 
materiálu. Moderné technológie umožňujú
okamžitú dostupnosť informácií pred 
konaním valného zhromaždenia, aj po jeho 
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skončení, ako aj aktívnu účasť na valnom 
zhromaždení, bez toho, aby bola nutná 
fyzická prítomosť akcionárov. Takéto
technológie by sa mali využívať. Táto 
smernica predpokladá, že všetky kótované 
spoločnosti už majú internetovú stránku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 6A (nové)

6a) S cieľom zvýšiť účasť akcionárov na 
valných zhromaždeniach a umožniť im 
prijímať uvážené rozhodnutia, by mali byť 
schopní porozumieť oznámeniam a textom 
predloženým na valnom zhromaždení. 
Komisia by preto mala predložiť 
odporúčania týkajúce sa používaných 
jazykov a súčasne by sa malo predísť tomu, 
aby menšie kótované spoločnosti alebo 
spoločnosti, ktoré nemajú širokú 
zahraničnú akcionársku základňu, ani 
aktívne nehľadajú zahraničné investície, 
boli zaťažované. Komisia by o tejto otázke 
mala konzultovať s Európskym 
parlamentom a predložiť výsledky vo forme 
odporúčania do šiestich mesiacov po 
schválení tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 6B (nové)

6b) Výročné valné zhromaždenie 
spoločnosti je pre správnu radu príležitosť
odôvodniť svoje konanie pri riadení 
spoločnosti pred akcionármi. Malo by sa to 
odzrkadliť v charaktere a priebehu tohto 
zhromaždenia, na ktorom by mali mať 
akcionári možnosť klásť otázky týkajúce sa 
riadenia spoločnosti. Takáto možnosť by 
nemala existovať na ostatných valných 
zhromaždeniach spoločnosti, ktoré sú 
potrebné na získanie nevyhnutného 
súhlasu akcionárov s rôznymi aspektmi 
určitej transakcie alebo finančným 
výkonom, a na ktoré nie je potrebné 
podrobné posúdenie potrieb akcionárov.
Menšina akcionárov by však mala mať 
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možnosť požiadať o zvolanie valného 
zhromaždenia, v období medzi výročnými 
valnými zhromaždeniami, ak na to bude 
mať dostatočné dôvody.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh slúži na vysvetlenie dôležitého rozdielu medzi 
výročnými valnými zhromaždeniami spoločností a ostatnými valnými zhromaždeniami 
(mimoriadnymi valnými zhromaždeniami) a ich účelom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 6C (nové)

6c) S cieľom zabezpečiť právoplatné 
hlasovanie akcionárov a predísť zneužitiu 
hlasovacích práv súvisiacich s akciami, 
ktoré inštitucionálni investori prepožičali 
na finančné  účely, by Komisia mala 
vyhodnotiť postupy pri požičiavaní cenných 
papierov a ich dôsledky na riadenie 
spoločností, mala by konzultovať o tejto 
otázke s Európskym parlamentom a do 
šiestich mesiacov od schválenia tejto 
smernice predložiť odporúčania v zmysle 
Kódexu osvedčených postupov pri 
požičiavaní cenných papierov, ktoré 
v októbri 2005 prijala organizácia 
International Corporate Governance 
Network.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 6D (nové)

6d) Každý akcionár by mal v zásade mať 
možnosť klásť otázky súvisiace s bodmi 
programu valného zhromaždenia a dostať 
na ne odpoveď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 7

7) Akcionári by mali mať možnosť výberu 
jednoduchých prostriedkov na odovzdanie 
hlasov bez účasti na valnom zhromaždení.
Hlasovanie bez fyzickej účasti na valnom 
zhromaždení by nemalo podliehať iným 
obmedzeniam, než sú potrebné na overenie 
totožnosti a bezpečnosť komunikácie. Mali 

7) Spoločnosti by sa pri poskytovaní 
akýchkoľvek prostriedkov elektronickej 
účasti na valnom zhromaždení nemali 
stretávať s právnymi prekážkami 
Hlasovanie bez fyzickej účasti na valnom 
zhromaždení, či už poštou alebo 
prostredníctvom elektronických 
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by byť odstránené súčasné obmedzenia 
a administratívne prekážky, ktoré 
spôsobujú, že hlasovanie na diaľku alebo 
hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca 
je ťažkopádne a nákladné.

prostriedkov, by nemalo podliehať iným 
obmedzeniam, než sú potrebné na overenie 
totožnosti a bezpečnosť komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 7A (nové)

7a) Dobré riadenie podniku si vyžaduje 
hladký a účinný priebeh hlasovania 
prostredníctvom splnomocnenca. Preto by 
sa mali odstrániť existujúce obmedzenia a 
prekážky, ktoré spôsobujú, že hlasovanie 
prostredníctvom splnomocnenca je zdĺhavé 
a nákladné. Dobré riadenie spoločnosti 
vyžaduje aj primeranú ochranu pred 
prípadným zneužitím hlasov 
splnomocnencov. Splnomocnenec by preto 
mal byť povinný zaznamenať všetky 
pokyny akcionára a členské štáty by mali 
mať možnosť zaviesť náležité opatrenia, 
aby sa zabezpečilo, že splnomocnenec 
nesleduje iný záujem, než je záujem 
akcionára, bez ohľadu na dôvod, ktorý 
spôsobil konflikt záujmov. Opatrenia proti 
prípadnému zneužitiu môžu tvoriť 
predovšetkým pravidlá, ktoré členské štáty 
môžu prijať na reguláciu činnosti osôb, 
ktoré aktívne získavajú splnomocnenia, 
alebo ktoré fakticky získali viac ako určitý 
významný počet splnomocnení, konkrétne 
na zabezpečenie primeranej úrovne 
spoľahlivosti a transparentnosti. Akcionári 
podľa tejto smernice majú neobmedzené 
právo menovať za splnomocnencov také 
osoby, ktoré ich zastúpia a na valných 
zhromaždeniach budú hlasovať v ich mene. 
Táto smernica však nemá vplyv na predpisy 
alebo sankcie, ktoré môžu členské štáty 
uložiť týmto osobám, ak sa hlasovanie 
uskutočnilo na základe podvodného 
použitia získaných splnomocnení. Táto 
smernica navyše spoločnostiam neukladá 
nijakú povinnosť overiť si, či 
splnomocnenci hlasujú v súlade 
s hlasovacími pokynmi od akcionárov, ktorí 
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ich menovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 7B (nové)

7b) Výsledky hlasovania by sa mali získať 
prostredníctvom metód, v ktorých sa čo 
najpresnejšie odrážajú všetky zámery 
hlasovania akcionárov, a mali by sa po 
valnom zhromaždení uverejniť na 
internetovej stránke spoločnosti.

Odôvodnenie

Dôveryhodnosť si vyžaduje, aby mohli akcionári očakávať verné premietnutie ich želaní a 
cieľov vyjadrených prostredníctvom hlasovania do výsledkov a že tieto výsledky budú 
uverejnené transparentným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Táto smernica stanovuje požiadavky 
týkajúce sa vykonávania hlasovacích práv 
na valných zhromaždeniach tých emitentov, 
ktorí majú svoje sídlo v členskom štáte a 
ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu.

1. Táto smernica stanovuje požiadavky 
týkajúce sa vykonávania určitých práv 
akcionárov súvisiacich s akciami, s ktorými 
sú spojené hlasovacie práva na valných 
zhromaždeniach spoločností, ktoré majú 
svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie 
sú prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v 
členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 ODSEK 1A (nový)

1a. Členský štát oprávnený riadiť 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, je ten členský štát, v ktorom má 
spoločnosť sídlo, pričom odkazy na „platné 
právo“ znamenajú odkazy na právne 
predpisy tohto členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 ODSEK 2

2. Členské štáty môžu oslobodiť od 2. Členské štáty môžu oslobodiť od 
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uplatňovania tejto smernice tých emitentov, 
ktorí sú

uplatňovania rozsahu tejto smernice tieto 
druhy spoločností:

i) podnikmi kolektívneho investovania typu 
uvedeného v ustanoveniach článku 1 ods. 2 
smernice 85/611/EHS; a

i) podniky kolektívneho investovania typu 
uvedeného v ustanoveniach článku 1 ods. 2 
smernice 85/611/EHS; 

ii) podnikmi, ktorých jediným predmetom 
podnikania je kolektívne investovanie 
kapitálu získaného od verejnosti, ktoré 
pracujú na princípe rozloženia rizík a ktoré 
sa nesnažia získať právnu alebo riadiacu 
kontrolu nad žiadnym emitentom akcií na 
svoje základné investície, za predpokladu, že 
tieto podniky kolektívneho investovania 
majú povolenie na činnosť a podliehajú 
dozoru kompetentných orgánov a že majú 
funkcie vykonávania depozitára 
zodpovedajúce funkciám uvedeným 
v smernici 85/611/EHS.

ii) podniky, ktorých predmetom podnikania 
je kolektívne investovanie kapitálu 
získaného od verejnosti, ktoré pracujú na 
princípe rozloženia rizík a ktoré sa nesnažia 
získať právnu alebo riadiacu kontrolu nad 
žiadnym emitentom akcií na svoje základné 
investície, za predpokladu, že tieto podniky 
kolektívneho investovania majú povolenie 
na činnosť a podliehajú dozoru 
kompetentných orgánov a že majú funkcie 
vykonávania depozitára zodpovedajúce 
funkciám uvedeným v smernici 
85/611/EHS; a

iii) družstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 2 PÍSMENO A)

a) „emitentom“ právnická osoba, ktorá sa 
riadi verejným alebo súkromným právom 
vrátane štátu, ktorého akcie sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výraz emitent sa nahradzuje slovom spoločnosť v celej smernici s cieľom zdôrazniť jej 
charakter podnikového práva na rozdiel od charakteru práva kapitálového trhu smernice 
2004/10/ES (smernica o transparentnosti). Navyše, štáty nemôžu byť kótované na burze, takže 
odkaz na štát treba vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 2 PÍSMENO C)

c) „akcionárom“ akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá sa riadi verejným 
alebo súkromným právom a ktorá drží:

c) „akcionárom“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je v rámci platných právnych 
predpisov uznaná za akcionára;

i) akcie emitenta vo vlastnom mene a na 
vlastnom účte;
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ii) akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na 
účte inej fyzickej alebo právnickej osoby;

Odôvodnenie

Definícia akcionára je medzi členskými štátmi mimoriadne odlišná. Navrhovaná úprava 
umožňuje členských štátom, aby si zachovali systém akciového vlastníctva, a nekladie nijaké 
nové požiadavky, ktoré by mohli ovplyvniť vnútroštátnu definíciu akcionára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 2 PÍSMENO CA) (nové)

ca) „rezidentným akcionárom“ je akcionár, 
ktorý má trvalý pobyt, má sídlo alebo iné 
sídlo podniku v tom členskom štáte, 
v ktorom má spoločnosť sídlo;
Akcionári, ktorí nespĺňajú jedno z týchto 
kritérií, sú „nerezidentnými akcionármi“.

Odôvodnenie

Článok 4 zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s domácimi a zahraničnými akcionármi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 2 PÍSMENO CD) (nové)

cd) „elektronickými prostriedkami“ sú 
prostriedky elektronického zariadenia na 
spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), 
uloženie a prenos údajov pomocou 
káblových, rádiových, optických technológií 
či iných elektromagnetických prostriedkov;

Odôvodnenie

Definícia elektronických prostriedkov je prevzatá zo smernice 2004/109/ES (smernice 
o transparentnosti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 2 PÍSMENO E)

e) „splnomocnením“ oprávnenie fyzickej e) „splnomocnením“ oprávnenie fyzickej 
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alebo právnickej osoby od akcionára na 
vykonávanie niektorých alebo všetkých práv 
tohto akcionára na valnom zhromaždení 
v jeho alebo jej mene a na jeho alebo jej
účet;

alebo právnickej osoby od akcionára na 
vykonávanie niektorých alebo všetkých práv 
tohto akcionára na valnom zhromaždení 
jeho v mene;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 2 PÍSMENO F)

f) „súhrnným spoločným účtom“ účet 
cenných papierov, na ktorom môžu byť 
cenné papiere držané v mene rôznych 
fyzických alebo právnických osôb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 2 PÍSMENO FA) (nové)

fa) „ písomnou formou“ sú všetky 
technické formáty textu, ktoré zaručia, že 
informácia obsiahnutá v správe bude 
trvalá;

Odôvodnenie

Je potrebné vymedziť pojem „v písomnej podobe“, pretože v niektorých štátoch znamená 
pojem „v písomnej podobe (in writing)“ to isté ako „vlastnoručný podpis (signed by hand)“.
Pokiaľ ide o túto smernicu by to znamenalo, že napríklad menovanie splnomocnenca a jeho 
oznámenie spoločnosti, ktoré sa má vykonať v písomnej forme, by sa nemohlo vykonať 
prostredníctvom použitia zabezpečenej internetovej platformy alebo faxu, čo nie je cieľom 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 3

Prísnejšie vnútroštátne požiadavky Prísnejšie alebo dodatočné vnútroštátne 
požiadavky

Členské štáty môžu uvaliť na emitentov so 
sídlom na území týchto štátov prísnejšie 
požiadavky, než sú stanovené v tejto 
smernici.

Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie 
alebo dodatočné požiadavky, než sú 
stanovené v tejto smernici, pokiaľ budú 
uľahčovať, a neobmedzovať výkon  práv 
akcionárov.

Odôvodnenie

Navrhovaná smernica je založená na minimálnom harmonizačnom prístupe a snaží sa uľahčiť 
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uplatňovanie práv akcionárov. Na tieto účely možno zavádzať nielen prísnejšie, ale aj 
dodatočné vnútroštátne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 4

Emitent zabezpečí, aby sa zaobchádzalo 
rovnako so všetkými akcionármi, ktorí majú 
rovnaké postavenie pokiaľ ide o účasť a 
hlasovanie na valných zhromaždeniach.

Spoločnosti zabezpečia, aby sa 
zaobchádzalo rovnako s rezidentnými
a nerezidentnými akcionármi, ktorí vlastnia 
rovnakú kategóriu akcií, pokiaľ ide o ich 
účasť a hlasovanie na valných 
zhromaždeniach, bez toho, aby boli 
dotknuté sankcie alebo iné opatrenia, ktoré 
spoločnosť môže v súlade so zákonom 
uplatniť vo vzťahu k akcionárovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 5 ODSEK 1

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 
4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/25/ES, každú pozvánku, ktorou sa 
prvýkrát zvoláva valné zhromaždenie, 
zasiela emitent najmenej 30 dní pred 
konaním valného zhromaždenia.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 
4 a článok 11 ods. 4 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady1 2004/25/ES, členské 
štáty zabezpečia, že spoločnosť uverejní 
pozvánku na valné zhromaždenie najneskôr 
na dvadsiaty prvý deň pred dňom konania 
valného zhromaždenia.

Ak sa pri  prvom zvolaní valného 
zhromaždenia nedosiahne potrebné 
kvórum, pri druhom alebo ďalšom zvolaní 
valného zhromaždenia nemusia členské 
štáty uplatniť minimálnu lehotu uvedenú 
v prvom pododstavci pod podmienkou, že 
ustanovenie prvého pododstavca bolo pri 
prvom zvolaní dodržané, do programu 
nebol pridaný nový bod a medzi konečným 
zvolaním a dátumom valného 
zhromaždenia uplynulo najmenej 10 dní  
1 Ú. v. ES L 142, 30.4.2004, s. 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 5 ODSEK 1A (nový)
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1a. Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie 
požiadavky na oznámenie alebo 
uverejnenie, ktoré stanovil príslušný 
členský štát a ktoré sú vymedzené v článku 
1 ods. 1a, spoločnosť je povinná uverejniť 
pozvánku uvedenú v odseku 1 takým 
spôsobom, ktorý zabezpečí rýchly 
a nediskriminujúci prístup. Členský štát 
bude od spoločnosti vyžadovať, aby použila 
také masovokomunikačné prostriedky, na 
ktoré je pri poskytovaní informácií 
určených verejnosti v celom Spoločenstve 
možné sa spoľahnúť. Členský štát nemôže 
nariadiť používanie len tých 
masovokomunikačných prostriedkov, 
ktorých prevádzkovatelia majú sídlo na 
jeho území.
Ak je spoločnosť schopná zistiť mená 
a adresy svojich akcionárov z existujúceho 
zoznamu akcionárov, pošle pozvánky 
každému zaregistrovanému akcionárovi. 
Spoločnosti, ktoré akcionárom umožnia 
zaregistrovať ich e-mailové adresy, môžu 
poslať pozvánky elektronickou poštou, bez 
toho, aby boli povinné daný dokument 
dodatočne poslať poštou.
Spoločnosť si v nijakom prípade nemôže 
účtovať osobitné náklady za zvolanie 
valného zhromaždenia predpísaným 
spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 5 ODSEK 2

2. Pozvánka uvedená v odseku 1 obsahuje
aspoň:

2. Pozvánka uvedená v odseku 1 aspoň:

a) presné uvedenie miesta, dátumu a 
hodiny konania valného zhromaždenia a 
programu rokovania valného 
zhromaždenia;

a) presne uvádza, kde a kedy sa valné 
zhromaždenie uskutoční, ako aj predbežný 
program valného zhromaždenia;

b) zrozumiteľný a presný opis postupov, 
ktoré musia akcionári dodržať, aby sa mohli 
zúčastniť a hlasovať na valnom 
zhromaždení, vrátane informácií o použitom 
rozhodujúcom dni;

b) obsahuje zrozumiteľný a presný opis 
postupov, ktoré musia akcionári dodržať, 
aby sa mohli zúčastniť a hlasovať na valnom 
zhromaždení. To zahŕňa informácie o:
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i) právach, ktoré môže akcionár využiť 
podľa článku 6 v rozsahu, v ktorom môžu 
byť tieto práva vykonávané po zvolaní 
valného zhromaždenia a podľa článku 9, 
a lehotách, v ktorých môžu byť tieto práva 
vykonávané; pozvánka môže byť 
obmedzená len na uvedenie lehoty, počas 
ktorej sa môžu tieto práva vykonávať, ak 
obsahuje odkaz na podrobnejšie informácie 
o takýchto právach prístupných na 
internetovej stránke spoločnosti;
ii) o postupe pri hlasovaní na základe 
splnomocnenia, konkrétne o formulároch, 
ktoré sa majú používať a prostriedkoch, 
ktorými je spoločnosť ochotná prijať 
elektronické oznámenia o menovaní 
splnomocnenca; a
iii) ak je to vhodné, o postupoch hlasovania 
poštou alebo elektronickými prostriedkami.

c) zrozumiteľný a presný opis prostriedkov, 
prostredníctvom ktorých sa môžu akcionári 
zúčastniť na valnom zhromaždení 
a hlasovať na ňom. V pozvánke môže byť 
prípadne uvedené miesto, kde možno tieto 
informácie získať;

c) ak je to vhodné, uvedie rozhodujúci deň, 
na ktorý odkazuje  článok 7 ods. 2 a 
vysvetlí, že len osoby, ktoré sú akcionármi 
v daný deň, majú právo sa zúčastniť 
valného zhromaždenia a hlasovať na ňom;

d) informácie, kde a ako možno získať 
úplné a neskrátené znenie rozhodnutí a 
dokumentov určených na predloženie na 
schválenie valným zhromaždením;

d) uvedie informácie, kde a ako možno
získať úplné a neskrátené znenie dokumentov 
a návrhov rozhodnutí uvedených v odseku 3 
bod c) a ca) odseku 3;

e) uvedenie internetovej stránky, na ktorej 
budú zverejnené informácie uvedené 
v odseku 3.

e) uvedie internetovú stránku, na ktorej budú 
sprístupnené informácie uvedené v odseku 
3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 5 ODSEK 3

3. V rámci lehoty ustanovenej v odseku 1 
emitent zverejní na internetových stránkach 
aspoň tieto informácie:

3. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosť 
počas nepretržitého obdobia, začínajúceho 
najneskôr na dvadsiaty prvý deň pred dňom 
konania valného zhromaždenia a vrátane 
dňa konania valného zhromaždenia na 
svojich internetových stránkach svojim 
akcionárom sprístupnila aspoň tieto 
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informácie:
a) pozvánku na valné zhromaždenie 
uvedenú v odseku 1;

a) pozvánku uvedenú v odseku 1a;

b) celkový počet akcií a hlasovacích práv; b) celkový počet akcií a hlasovacích práv 
v deň zvolania (vrátane samostatných 
súčtov pre každú kategóriu akcií, ak je 
kapitál spoločnosti rozdelený do dvoch 
alebo viacerých kategórií akcií);

c) znenie rozhodnutí a dokumentov
uvedených v odseku 2 bod d);

c) dokumenty, ktoré majú byť predložené na 
valnom zhromaždení;
ca) návrhy rozhodnutí alebo v prípade, ak 
nie je navrhnuté nijaké rozhodnutie na 
prijatie, komentár príslušného orgánu 
v rámci spoločnosti, ktorý je stanovený 
rozhodným právom, ku každému bodu 
v navrhnutom programe valného 
zhromaždenia; okrem toho, návrh 
rozhodnutia predložený akcionármi sa čo 
najskôr doplní, po tom ako ho spoločnosť 
dostala;

d) formuláre, ktoré sa majú použiť pri 
hlasovaní poštou alebo prostredníctvom 
splnomocnenca.

d) ak je to vhodné, formuláre, ktoré sa majú 
použiť pri hlasovaní prostredníctvom 
splnomocnenca alebo pri hlasovaní poštou,
ak tieto formuláre nie sú zaslané priamo 
akcionárovi.

Okrem formulárov ustanovených v bode d) 
sa internetovej stránke uvedie, kde a ako 
možno tieto formuláre dostať.

Ak formuláre uvedené v bode d) nemôžu 
byť sprístupnené na internete z technických 
dôvodov, spoločnosť na svojej internetovej 
stránke uvedie, ako možno tieto formuláre 
dostať v papierovej podobe. V tomto prípade 
bude spoločnosť každému akcionárovi, 
ktorý o to požiada, musieť zaslať formuláre 
poštou a bezplatne.
Ak je valné zhromaždenie zvolané podľa 
článku 9 ods. 4 alebo článku 11 ods. 4 
smernice Európskeho parlamentu a Rady1 

2004/25/ES najneskôr na dvadsiaty prvý 
deň pred jeho konaním, lehota uvedená 
v tomto odseku sa príslušným spôsobom 
skráti.
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. Akcionári konajúci individuálne alebo 
kolektívne majú právo pridať body do 
programu rokovania valného zhromaždenia
a predložiť návrhy rozhodnutí na valnom
zhromaždení.

1. Členské štáty zabezpečia, aby akcionári 
konajúci individuálne alebo kolektívne

a) mali právo zaradiť body do programu 
rokovania valného zhromaždenia, ak je ku 
každému takému bodu pripojené 
odôvodnenie alebo návrh rozhodnutia na 
prijatie na zhromaždení; a

(b) majú právo predložiť návrhy rozhodnutí 
k bodom, ktoré sú alebo majú byť zahrnuté 
do programu rokovania valného 
zhromaždenia.
Členské štáty môžu stanoviť, že právo 
uvedené v bode a) sa môže vykonávať len 
na výročnom valnom zhromaždení, ak 
akcionári konajúci individuálne alebo 
kolektívne majú právo zvolať alebo 
požiadať spoločnosť, aby zvolala valné 
zhromaždenie, ktoré nie je výročným 
valným zhromaždením s programom 
obsahujúcim najmenej všetky body, ktoré 
požadovali títo akcionári.
Členské štáty môžu stanoviť, že takéto 
práva sa budú vykonávať v písomnej 
podobe (budú odoslané poštou alebo 
elektronickými prostriedkami).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

2. Ak je právo pridať body do programu 
rokovania valného zhromaždenia a 
predložiť návrhy rozhodnutí na valnom 
zhromaždení podmienené tým, že 
príslušný(-í) akcionár(i) vlastní(-ia) 
minimálny balík akcií zo základného 
imania emitenta, tento balík akcií 
nepresahuje hodnotu 5 % zo základného 
imania emitenta alebo nominálnu hodnotu 
10 miliónov EUR, podľa toho, ktorá 

2. Ak je niektoré z práv uvedených v odseku 
1 podmienené tým, že príslušný(-í) 
akcionár(i) vlastní(-ia) minimálny balík akcií 
spoločnosti, tento balík akcií nepresahuje 
hodnotu 2,5 % zo základného imania.
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hodnota je nižšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 6 ODSEK 3

3. Práva uvedené v odseku 1 sa vykonávajú 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
konaním valného zhromaždenia, aby bol 
akcionárom umožnený prístup 
k zmenenému programu rokovania valného 
zhromaždenia alebo návrhom rozhodnutí 
pred konaním valného zhromaždenia.

3. Každý členský štát na základe 
konkrétneho počtu dní predchádzajúcich 
valnému zhromaždeniu alebo jeho zvolaniu 
stanoví jednotný dátum, do ktorého môžu 
akcionári uplatniť právo uvedené v odseku 
1 písm. a). Rovnako môže každý členský 
štát stanoviť dátum, do ktorého môžu 
akcionári uplatniť právo uvedené v odseku 
1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 6 ODSEK 3A (nový)

3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosť v prípade, keď uplatňovanie 
práva uvedeného v odseku 1 písm. a) 
znamená zmenu programu rokovania 
valného zhromaždenia už oznámeného 
akcionárom, zverejnila zmenený program 
rokovania pred príslušným rozhodujúcim 
dňom, alebo v prípade, keď sa žiadny 
rozhodujúci deň neuplatňuje, 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
dátumom konania valného zhromaždenia, 
aby akcionári mohli vymenovať 
splnomocnenca alebo, ak je to možné, 
hlasovať korešpondenčne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Právo zúčastniť sa a hlasovať na valnom 
zhromaždení akéhokoľvek emitenta môže 
podliehať podmienke, aby fyzická alebo 
právnická osoba preukázala k určitému
dátumu pred konaním príslušného valného 
zhromaždenia, že môže vystupovať ako 
akcionár.

2. Členské štáty stanovia, že práva 
akcionára zúčastňovať sa na valnom 
zhromaždení a hlasovať podľa svojich 
akcií budú určené s ohľadom na akcie, 
ktoré daný akcionár vlastní ku 
konkrétnemu dátum pred konaním valného 
zhromaždenia (rozhodujúci deň).
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Toto preukázanie môže podliehať len 
takým podmienkam, ktoré sú nevyhnutné 
na zistenie totožnosti akcionárov a v takom 
rozsahu, v ktorom sú primerané na zistenie 
totožnosti.

Členské štáty nemusia uplatňovať 
predchádzajúci pododsek na spoločnosti, 
ktoré môžu zistiť mená a adresy svojich 
akcionárov z aktuálneho registra 
akcionárov v deň konania valného 
zhromaždenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Dátum uvedený v prvom pododseku 
odseku 2 stanoví každý členský štát pre 
konania valných zhromaždení emitentov so 
sídlom v tomto členskom štáte.

3. Každý členský štát zabezpečí, aby pre 
všetky spoločnosti platil jednotný 
rozhodujúci deň; členský štát však môže 
stanoviť jeden rozhodujúci deň pre 
spoločnosti, ktoré vydali akcie na 
doručiteľa, a iný deň pre spoločnosti, ktoré 
vydali akcie na meno, s tým, že na každú 
spoločnosť, ktorá vydala oba typy akcií, sa 
vzťahuje jediný rozhodujúci deň.

Tento dátum však nie je skôr než 30 
kalendárnych dní pred konaním valného 
zhromaždenia.

Rozhodujúci deň nie je skôr než 10 dní pred 
dátumom konania valného zhromaždenia, 
na ktoré sa vzťahuje. Pri vykonávaní tohto 
odseku a článku 5 ods. 1 zabezpečí každý 
členský štát, aby medzi posledným 
prípustným dátumom na zvolanie valného 
zhromaždenia a rozhodujúcim dňom 
uplynulo najmenej 10 dní, pričom do 
výpočtu uvedeného počtu dní nie sú 
zahrnuté tieto dva dni.

Každý členský štát oznámi stanovený dátum 
Komisii, ktorá tieto dátumy uverejní v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 7 ODSEK 3A (nový)

3a. Preukázanie, že osoba môže vystupovať 
ako akcionár, môže podliehať len takým 
požiadavkám, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie overenia totožnosti 
akcionárov a len v takom rozsahu, v ktorom 
sú takéto podmienky primerané na 
dosiahnutie tohto cieľa.



PE 371.848v02-00 22/36 AD\631566SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 8 ODSEK -1 (nový)

Spoločnosti zabezpečia, aby sa na valných 
zhromaždeniach rovnako zaobchádzalo tak 
s akcionármi, ktorí sú fyzicky prítomní, ako 
aj s akcionármi, ktorí sa zúčastňujú 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 8 ODSEK 1

Členské štáty nezakazujú účasť akcionárov
na valnom zhromaždení prostredníctvom 
elektronických prostriedkov.

Členské štáty umožnia spoločnostiam, aby 
svojim akcionárom ponúkli akúkoľvek 
formu účasti na valnom zhromaždení 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov, najmä ktorúkoľvek z 
nasledujúcich foriem účasti alebo všetky 
tieto formy:
a) prenos valného zhromaždenia v reálnom 
čase;
b) obojsmernú komunikáciu v reálnom 
čase, ktorá akcionárom umožní zapájať sa 
do valného zhromaždenia zo vzdialeného 
miesta;
c) mechanizmus odovzdávania hlasov, a to 
pred valným zhromaždením alebo počas 
neho, bez nutnosti vymenovať 
splnomocnenca, ktorý je fyzicky prítomný 
na valnom zhromaždení.
Členské štáty nariadia, aby spoločnosti 
nesprístupnili výsledky hlasovania vedeniu 
spoločnosti ani verejnosti predtým, než sa 
uskutoční hlasovanie na valnom 
zhromaždení. Členské štáty však môžu 
stanoviť, že informácie o rozsahu účasti na 
hlasovaní sa môžu zverejniť vopred.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 8 ODSEK 2

Požiadavky a obmedzenia, ktoré bránia 
alebo by bránili v účasti akcionárov na 

Používanie elektronických prostriedkov s 
cieľom umožniť akcionárom účasť na 



AD\631566SK.doc 23/36 PE 371.848v02-00

SK

valnom zhromaždení prostredníctvom 
elektronických prostriedkov sú zakázané, 
okrem prípadov, keď sú nevyhnutné na 
zistenie totožnosti akcionárov a bezpečnosti 
elektronickej komunikácie a primerané na 
zistenie totožnosti.

valnom zhromaždení môže podliehať len 
tým požiadavkám a obmedzeniam, ktoré sú 
nevyhnutné na zistenie totožnosti akcionárov 
a zaistenie bezpečnosti elektronickej 
komunikácie, a len v takom rozsahu, v 
akom sú primerané na dosiahnutie týchto 
cieľov. Spoločnosti rozhodnú, či a ako 
budú takéto elektronické prostriedky 
využívať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 9 ODSEK 1

1. Akcionári majú právo klásť otázky ústne
na valnom zhromaždení a/alebo v písomnej 
alebo elektronickej forme pred konaním
valného zhromaždenia.

1. Každý akcionár má právo klásť otázky 
týkajúce sa bodov programu rokovania 
valného zhromaždenia. Spoločnosti na tieto 
otázky odpovedia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 9 ODSEK 2

2. Emitenti odpovedajú na otázky položené 
akcionármi s výhradou opatrení, ktoré môžu 
členské štáty prijať, alebo dovoliť 
emitentom, aby ich prijali, s cieľom 
zabezpečiť riadny priebeh rokovania
valného zhromaždenia a ich prípravu ako 
aj ochranu dôvernosti a obchodných 
záujmov emitentov. Odpoveď sa považuje za 
poskytnutú, ak sú príslušné informácie 
dostupné na internetovej stránke emitenta vo 
forme „Často kladené otázky“.

2. Právo klásť otázky a povinnosť 
odpovedať na ne podliehajú opatreniam, 
ktoré môžu členské štáty prijať, alebo 
povoliť spoločnostiam, aby ich prijali, s 
cieľom zabezpečiť overenie totožnosti 
akcionárov, riadny priebeh a prípravu 
rokovaní valných zhromaždení a ochranu 
dôvernosti a obchodných záujmov 
spoločností. Členské štáty môžu 
spoločnostiam povoliť, aby na otázky s 
rovnakým obsahom poskytli súhrnnú 
odpoveď.
Členské štáty môžu stanoviť, že odpoveď sa 
považuje za poskytnutú, ak sú príslušné 
informácie dostupné na internetovej stránke 
spoločnosti vo forme otázka/odpoveď a ak 
spoločnosť vo svojej odpovedi vysvetlí, kde 
presne možno tieto informácie nájsť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 9 ODSEK 3
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3. Odpovede na otázky akcionárov uvedené 
v odseku 1 sú dostupné všetkým 
akcionárom na internetovej stránke 
emitenta.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odsek 3 by viedol k nákladnej povinnosti vypracovať overenú zápisnicu z celého valného 
zhromaždenia. Uverejnenie odpovedí by mohlo viesť k časovo a finančne náročným sporom 
a právnym konaniam o správnej reprodukcii toho, čo bolo povedané, a o primeranosti 
odpovedí. Toto ustanovenie by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 10 ODSEK 1

1. Každý akcionár má právo menovať 
akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú 
osobu za splnomocnenca, aby sa v jeho 
mene zúčastnila a hlasovala na valnom 
zhromaždení. Pokiaľ ide o osobu, ktorá 
môže vystupovať ako splnomocnenec, 
neexistujú žiadne iné obmedzenia okrem
požiadavky, aby táto osoba mala právnu 
spôsobilosť.

1. Každý akcionár má právo menovať 
akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú 
osobu za splnomocnenca, aby sa v jeho 
mene zúčastnila a hlasovala na valnom 
zhromaždení. Splnomocnenec má rovnaké 
práva hlasovať, vyjadriť svoj názor a klásť 
otázky na valnom zhromaždení, aké by mal 
ním zastupovaný akcionár.

S výnimkou požiadavky, aby 
splnomocnenec mal právnu spôsobilosť, 
zrušia členské štáty všetky zákonné normy, 
ktoré obmedzujú alebo umožňujú 
spoločnostiam obmedzovať spôsobilosť 
osôb na vymenovanie za splnomocnencov, 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
tejto smernice.

Členské štáty však môžu obmedziť právo 
splnomocnencov vykonávať hlasovacie 
práva podľa vlastného uváženia vtedy, 
keď:
a) sú v obchodnom, príbuzenskom alebo 
inom vzťahu s emitentom,
b) sú majoritným akcionárom emitenta,
c) sú členmi manažmentu emitenta alebo 
jedným z jeho majoritných akcionárov.
Akcionár môže menovať iba jednu osobu 
vystupujúcu ako jeho splnomocnenec na 
akomkoľvek valnom zhromaždení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 10 ODSEK 1A (nový)

1a. Členské štáty môžu obmedziť 
vymenovanie splnomocnenca na jediné 
valné zhromaždenie alebo na tie valné 
zhromaždenia, ktoré sa môžu konať počas 
stanoveného obdobia.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 5 
môžu členské štáty obmedziť počet osôb, 
ktoré môže akcionár vymenovať za 
splnomocnencov v súvislosti s konkrétnym 
valným zhromaždením. Toto obmedzenie 
však nezníži počet splnomocnencov na 
menej ako jedného na akcie držané na tom 
istom účte cenných papierov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 10 ODSEK 1B (nový)

1b. S výnimkou obmedzení výslovne 
povolených v predchádzajúcom odseku 
nesmú členské štáty obmedzovať alebo 
umožniť spoločnostiam obmedzovať 
uplatňovanie práv akcionárov 
prostredníctvom splnomocnencov na 
akýkoľvek iný účel, než riešiť potenciálne 
konflikty záujmov medzi splnomocnencom 
a akcionárom, v ktorého záujme je 
splnomocnenec zaviazaný konať, pričom 
členské štáty nesmú stanoviť iné 
požiadavky okrem týchto:
a) členské štáty môžu stanoviť, že 
splnomocnenci sprístupnia určité 
špecifikované skutočnosti, ktoré môžu byť 
pre akcionárov dôležité pri posudzovaní 
akéhokoľvek rizika, že by splnomocnenec 
mohol sledovať iné záujmy, než záujmy 
akcionára;
b) členské štáty môžu obmedziť alebo 
znemožniť uplatňovanie práv akcionárov 
prostredníctvom splnomocnencov bez 
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osobitných príkazov na hlasovanie v 
prípade každého uznesenia, o ktorom má 
splnomocnenec za akcionára hlasovať;
c) členské štáty môžu obmedziť alebo 
znemožniť prevod splnomocnenia na inú 
osobu, ale to nesmie brániť 
splnomocnencovi, ktorý je právnickou 
osobou, vo výkone právomocí, ktoré mu 
udelil ktorýkoľvek člen jeho správneho 
alebo riadiaceho orgánu alebo ktorýkoľvek 
jeho zamestnanec.  Ak však takýto prevod 
schváli akcionár, ktorý ho vymenoval, 
členské štáty nebudú splnomocnencovi 
brániť v prevode splnomocnenia na inú 
fyzickú alebo právnickú osobu.
Konflikt záujmov v zmysle tohto odseku 
môže vzniknúť najmä vtedy, ak 
splnomocnenec:
i) je majoritným akcionárom spoločnosti 
alebo iným subjektom ovládaným takýmto 
akcionárom;
ii) je členom správneho, riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu alebo zamestnancom 
prípadne audítorom spoločnosti alebo 
majoritného akcionára alebo ovládaného 
subjektu uvedeného v bode i);
iii) je v príbuzenskom vzťahu s fyzickou 
osobou uvedenou v bode ii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 10 ODSEK 1C (nový)

1c. Splnomocnenec hlasuje v súlade s 
príkazmi na hlasovanie vydanými 
akcionárom, ktorý ho vymenoval.
Členské štáty budú od splnomocnencov 
vyžadovať, aby na určité minimálne 
obdobie uchovali záznam týchto príkazov 
na hlasovanie a aby na požiadanie 
potvrdili, že príkazy na hlasovanie boli 
vykonané.
Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
predpisy umožňujúce spochybniť 
splnomocnencov alebo výsledky hlasovania 
na základe toho, že príkazy na hlasovanie 
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zastupovaného akcionára neboli vykonané, 
hlasy splnomocnencov nebudú považované 
za neplatné, pretože neodrážajú príkazy na 
hlasovanie zastupovaných akcionárov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 10 ODSEK 2

2. Osoba vystupujúca ako splnomocnenec 
môže zastupovať viac ako jedného akcionára 
bez obmedzenia pokiaľ ide o počet 
akcionárov, ktorí sú takto zastúpení. Ak 
splnomocnenec zastupuje niekoľkých 
akcionárov, môže odovzdať kolidujúce hlasy
v prospech rozhodnutia alebo proti nemu 
a/alebo sa zdržať hlasovania za takéto 
rozhodnutie podľa príkazov na hlasovanie 
od akcionárov, ktorých zastupuje.

2. Osoba vystupujúca ako splnomocnenec 
môže zastupovať viac ako jedného akcionára 
bez obmedzenia pokiaľ ide o počet 
akcionárov, ktorí sú takto zastúpení. Ak 
splnomocnenec zastupuje niekoľkých 
akcionárov, uplatniteľné právne predpisy 
mu umožnia hlasovať v prospech určitého 
akcionára odlišne od hlasovania v prospech 
iného akcionára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 10 ODSEK 3

3. Splnomocnenec má rovnaké práva 
vyjadriť svoj názor a klásť otázky na 
valnom zhromaždení ako práva, ktoré by 
bol oprávnený vykonávať akcionár, 
ktorého zastupuje, pokiaľ mu akcionár 
neudelí iné príkazy.

3. Od spoločností sa nevyžaduje, aby 
overovali, či splnomocnenci konajú na 
valných zhromaždeniach v súlade so 
svojimi príkazmi na hlasovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 11

Menovanie splnomocnencov Formality spojené s menovaním
splnomocnencov a oznamovaním

1. Členské štáty povolia akcionárom 
menovať splnomocnencov elektronickými 
prostriedkami. Členské štáty navyše povolia 
spoločnostiam prijať oznámenie o 
vymenovaní elektronickými prostriedkami a 
zabezpečia, aby každá spoločnosť ponúkla 
svojim akcionárom aspoň jeden účinný 
spôsob oznamovania elektronickými 
prostriedkami.

1. Menovanie splnomocnencov a udelenie 2. Členské štáty zabezpečia, aby menovanie 
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príkazov na hlasovanie od akcionára 
splnomocnencovi nepodlieha iným
formálnym požiadavkám, než tým, ktoré 
môžu byť striktne nevyhnutné na zistenie
totožnosti akcionára a splnomocnenca.

splnomocnencov a oznámenie o menovaní 
určené spoločnosti mohli mať len písomnú 
formu. Okrem tejto základnej formálnej 
požiadavky môže menovanie 
splnomocnenca, oznámenie o vymenovaní 
určené spoločnosti a prípadné vydanie 
príkazov na hlasovanie splnomocnencovi 
podliehať len takým formálnym 
požiadavkám, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie zistenia totožnosti akcionára a 
splnomocnenca alebo na zabezpečenie 
možnosti overiť obsah príkazov na 
hlasovanie, a len v rozsahu, v ktorom sú 
primerané na dosiahnutie týchto cieľov.

2. Splnomocnenci môžu byť menovaní 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov pokiaľ sú dodržané iné 
požiadavky než sú požiadavky na 
elektronický podpis, ktoré môžu byť 
striktne nevyhnutné na zistenie totožnosti 
splnomocnenca a overenie totožnosti osoby, 
ktorá ho menovala.
3. Požiadavky uložené členskými štátmi 
podľa odsekov 1 a 2 sú primerané svojim 
cieľom.

3. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú 
mutatis mutandis na zrušenie menovania 
splnomocnenca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ČLÁNOK 12 NÁZOV A ODSEK 1

Hlasovanie v neprítomnosti Korešpondenčné hlasovanie
1. Každý akcionár kótovanej spoločnosti 
môže voliť prostredníctvom pošty pred 
začatím konania valného zhromaždenia,
pokiaľ sú dodržané požiadavky, ktoré môžu 
byť nevyhnutné na zistenie totožnosti 
akcionára a sú primerané tomuto cieľu.

1. Členské štáty povolia spoločnostiam, aby 
ponúkli svojim akcionárom možnosť
hlasovať korešpondenčne pred začatím 
konania valného zhromaždenia. Spoločnosti 
rozhodnú, či a ako využijú korešpondenčné 
hlasovanie. Korešpondenčné hlasovanie 
môže podliehať len takým požiadavkám a 
obmedzeniam, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie zistenia totožnosti akcionárov,
a len v takom rozsahu, v ktorom sú 
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primerané na dosiahnutie tohto cieľa.

Členské štáty stanovia, aby spoločnosti 
nesprístupnili výsledky hlasovania správnej 
rade spoločnosti ani verejnosti predtým, než 
sa uskutoční hlasovanie na valnom 
zhromaždení. Členské štáty však môžu 
poskytnúť informácie o rozsahu účasti na 
hlasovaní vopred. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 13

Hlasovanie podľa udelených príkazov Odstránenie určitých prekážok účinného 
uplatňovania hlasovacích práv

1. Členské štáty zabezpečia, aby každá 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže 
podľa práva týchto štátov počas obchodnej 
činnosti držať cenné papiere na účte inej 
fyzickej alebo právnickej osoby, môže tieto 
cenné papiere držať buď na 
individuálnych, alebo súhrnných 
spoločných účtoch.

1. Tento článok sa uplatňuje v prípade, keď 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v 
zmysle uplatniteľných právnych predpisov 
uznaná ako akcionár, koná v priebehu 
podnikania v mene inej fyzickej alebo 
právnickej osoby („klient“). Správcovské 
spoločnosti, ktorých zvyčajným podnikaním 
je riadenie systémov kolektívneho 
investovania, budú na účely tohto článku 
považované za „klientov“, ak budú držať 
akcie v zastúpení týchto systémov 
kolektívneho investovania.

2. Ak sú akcie držané na súhrnných 
spoločných účtoch, nie je povolené 
vyžadovať, aby boli dočasne zaregistrované 
na individuálnych účtoch, s cieľom 
umožniť vykonávanie hlasovacích práv 
spojených s týmito akciami na valnom 
zhromaždení.

2. Ak uplatniteľné právne predpisy 
stanovujú požiadavky na zverejnenie ako 
predpoklad na uplatňovanie hlasovacích 
práv akcionárom uvedeným v odseku 1, 
nesmú tieto požiadavky prekročiť zoznam, 
ktorý spoločnosti sprístupňuje totožnosť 
každého klienta a počet akcií, za ktoré 
uplatňuje svoje hlasovacie právo.

3. Osobám uvedeným v odseku 1 sa nebráni 
v odovzdávaní hlasov spojených s akciami, 
ktoré držia na účte inej fyzickej alebo 
právnickej osoby, okrem prípadov, keď 
osobám uvedeným v odseku 1 iné fyzické 
alebo právnické osoby udelili príkazy takto 
konať. Fyzická alebo právnická osoba 
uvedená v odseku 1 vedie záznamy 
o takýchto príkazoch počas doby aspoň 

3. Ak uplatniteľné právne predpisy 
stanovujú formálne požiadavky na 
oprávnenie akcionára uvedeného v odseku 
1 uplatňovať hlasovacie práva alebo na 
pokyny pri hlasovaní, nepresiahnu takéto 
formálne požiadavky mieru nevyhnutnú na 
zistenie totožnosti klienta alebo na možnosť 
overiť obsah príkazov na hlasovanie a 
budú primerané na dosiahnutie týchto 
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jedného roka. cieľov.
4. Ak fyzická alebo právnická osoba 
uvedená v odseku 1 drží akcie rovnakého 
emitenta na súhrnnom spoločnom účte, je 
povolené odovzdať hlasy spojené 
s niektorými akciami odlišne od hlasov 
spojených s ostatnými akciami.

4. Akcionár uvedený v odseku 1 má 
povolenie hlasovať o niektorých akciách 
odlišne od iných.

5. Odchylne od článku 10 ods. 1 tretí 
pododsek, fyzická alebo právnická osoba 
uvedená v odseku 1, ktorá drží akcie na 
súhrnnom spoločnom účte má právo 
splnomocniť každú osobu, v mene ktorej 
drží akcie na tomto účte, alebo tretiu stranu 
menovanú takouto osobou.

5. Ak uplatniteľné právne predpisy 
obmedzujú počet osôb, ktoré môže akcionár 
vymenovať za splnomocnencov v súlade s 
článkom 10 ods. 1a), nesmú tieto 
obmedzenia brániť akcionárovi uvedenému 
v odseku 1 v udelení plnej moci každému zo 
svojich klientov alebo akejkoľvek tretej 
strane, ktorú klient určí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 13A NÁZOV (nový)

Článok 13a
Uplatňovanie hlasovacích práv cez 

sprostredkovateľov

Odôvodnenie

Nový článok 13a (nový) sa týka sprostredkovateľov a treba ho považovať za doplnenie článku 
10. Akcionári bežne držia svoje akcie prostredníctvom reťazca sprostredkovateľov 
v rozličných jurisdikciách. Aby sa zabránilo tomu, že sprostredkovatelia, ktorí nie sú 
zákonnými akcionármi, budú uplatňovať svoju vlastnú politiku, malo by sa výslovne uviesť, že 
môžu uplatňovať hlasovacie práva len vtedy, keď na to boli oprávnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ČLÁNOK 13A ODSEK 1 (nový)

1. Tento článok sa vzťahuje na fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá má v rámci 
riadnej činnosti a v priebehu podnikania 
povolené udržiavať účty cenných papierov
pre iné fyzické alebo právnické osoby a 
ktorá nie je akcionárom v zmysle článku 13 
ods. 1 („sprostredkovateľ“).
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Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu sprostredkovateľ – rozsah pôsobnosti článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 13A ODSEK 2 (nový)

2. Sprostredkovatelia uplatňujú hlasovacie 
práva len na základe všeobecného 
zmluvného rámca medzi 
sprostredkovateľom a klientom alebo na 
základe osobitných pokynov, ktoré dostanú 
od klienta na konkrétne hlasovanie.

Odôvodnenie

Akcionári bežne držia svoje akcie prostredníctvom reťazca sprostredkovateľov v rozličných 
jurisdikciách. Aby sa zabránilo tomu, že sprostredkovatelia, ktorí nie sú zákonnými 
akcionármi, budú uplatňovať svoju vlastnú politiku, malo by sa výslovne uviesť, že môžu 
uplatňovať hlasovacie práva len vtedy, keď na to boli oprávnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ČLÁNOK 13A ODSEK 3 (nový)

3. Sprostredkovatelia buď odovzdajú hlasy 
spojené s akciami na základe príkazov 
svojich klientov na hlasovanie, alebo 
prevedú príkazy na hlasovanie na iného 
sprostredkovateľa, ktorý drží akcie.

Odôvodnenie

Tento odsek ustanovuje povinnosť sprostredkovateľa buď odovzdať hlasy (ak je posledným 
sprostredkovateľom v reťazci), alebo postúpiť príkazy na hlasovanie ďalšiemu 
sprostredkovateľovi v reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ČLÁNOK 13A ODSEK 4 (nový)

4. Členské štáty môžu od 
sprostredkovateľov vyžadovať, aby počas 
stanoveného minimálneho obdobia 
uchovávali záznamy o svojich príkazoch a 
aby na požiadanie potvrdili, že príkazy na 
hlasovanie vykonali.
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Odôvodnenie

Členské štáty môžu mať záujem riešiť situáciu, keď sprostredkovateľ nehlasoval podľa 
príkazov. Členské štáty preto môžu žiadať, aby sprostredkovatelia uchovávali záznamy o 
príkazoch a aby na požiadanie potvrdili, že hlasovanie vykonali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ČLÁNOK 14

Článok 14 vypúšťa sa
Spočítanie hlasov

Na účely spočítania hlasov sa započítavajú 
všetky odovzdané hlasy v súvislosti s 
akýmkoľvek rozhodnutím predloženým na 
schválenie valným zhromaždením.

Odôvodnenie

Článok 15 sa zaoberá informáciami uverejnenými po skončení valného zhromaždenia a 
najmä zverejnením výsledkov hlasovania. Jasne vymedzuje, ktoré údaje sa musia zverejniť.
Článok 14 o spočítavaní hlasov preto nie je potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ČLÁNOK 15

Informácie poskytnuté po skončení valného 
zhromaždenia

Výsledky hlasovania

1. Do 15 kalendárnych dní po skončení 
valného zhromaždenia emitent zverejní na 
svojej internetovej stránke výsledky 
hlasovania o každom rozhodnutí 
predloženom na valnom zhromaždení.

1. Rozhoduje sa sčítaním hlasov. Členské 
štáty však môžu stanoviť alebo povoliť 
spoločnostiam, aby stanovili, že ak žiaden 
akcionár nebude vyžadovať plné sčítanie 
hlasov, postačí zistiť výsledky hlasovania 
len v tom rozsahu, ktorý je potrebný na to, 
aby sa zabezpečilo dosiahnutie potrebnej 
väčšiny v prípade každého uznesenia.
Ak sa rozhoduje sčítaním hlasov, 
spoločnosti stanovia v prípade každého 
uznesenia aspoň počet akcií, za ktoré boli 
odovzdané platné hlasy, podiel akciového 
kapitálu, ktorý tieto akcie predstavujú, 
celkový počet odovzdaných platných hlasov 
a počet hlasov v prospech každého 
uznesenia a proti nemu a prípadne aj počet 
zdržaní sa, počet hlasov splnomocnencov a 
počet hlasov odovzdaných vopred. 

2. Výsledky hlasovania o každom 2. V lehote stanovenej vnútroštátnymi 
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rozhodnutí zahŕňajú aspoň počet akcií, 
v súvislosti s ktorými sa hlasovanie konalo, 
a percento hlasov odovzdaných v prospech 
každého rozhodnutia alebo proti nemu.

právnymi predpismi, ktorá neprekročí 15 
dní po valnom zhromaždení, zverejní 
spoločnosť na svojej internetovej stránke 
úplné výsledky hlasovania stanovené v 
súlade s odsekom 1.
3. Tento článok sa nedotýka právnych 
predpisov, ktoré členské štáty prijali alebo 
môžu prijať, pokiaľ ide o formality 
vyžadované na to, aby sa uznesenie stalo
platným alebo na možnosť následného 
právneho spochybnenia výsledku 
hlasovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ČLÁNOK 16 ODSEK 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do najneskôr do [31. decembra 
2007]. Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi 
týmito ustanoveniami a ustanoveniami tejto 
smernice.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [...]1. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a 
korelačnú tabuľku medzi týmito 
ustanoveniami a ustanoveniami tejto 
smernice.

Členské štáty oznámia Komisii lehoty, ktoré 
stanovia v súlade s čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 3 a 
čl. 7 ods. 3, a ich všetky následné zmeny a 
Komisia tieto informácie uverejní v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu.
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
¹ Do 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Zatiaľ sa nedá predvídať, kedy bude smernica prijatá a nadobudne účinnosť. Nie je preto 
vhodné uvádzať konkrétny dátum.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ČLÁNOK 16A (nový)

Článok 16a
Účinná náprava porušenia práv akcionára

1. S cieľom zaručiť uplatnenie práv 
udelených akcionárovom touto smernicou 
stanovia členské štáty účinné, 
transparentné, jednoduché a finančne 
dostupné postupy, aby sa zabezpečilo, že 
správna a dozorná rada sú v plnom súlade s 
právami akcionára.
2. Členské štáty stanovia náležité postihy, 
ktoré sa uplatnia v prípade porušenia práv 
akcionára a ktoré budú účinné, primerané 
a budú mať odstrašujúci účinok. S cieľom 
predísť nezákonnej činnosti zo strany 
akcionárov môžu členské štáty stanoviť 
limity v súvislosti s prístupom k 
mechanizmu právnej ochrany, ak tieto 
limity nenarušia odstrašujúci účinok 
takéhoto mechanizmu.
3. Členské štáty zabezpečia, aby prístup k 
mechanizmu právnej ochrany a jeho 
využitie podliehali zásade nediskriminácie.

Odôvodnenie

Ustanovenie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť, aby zaviedli náležité regulačné 
mechanizmy s cieľom umožniť akcionárom presadiť svoje práva je zásadným prvkom, ktorý si 
právo vyžaduje. Je to v súlade so zásadami OECD o riadení podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ČLÁNOK 17

Článok 17 vypúšťa sa
Zmeny a doplnenia

S účinnosťou od dátumu stanoveného v 
prvom odseku článku 16 ods. 1 sa týmto 
článok 17 smernice 2004/109/ES mení a 
dopĺňa takto:
1. Odsek 2 sa nahrádza takto:
“2. Emitent zabezpečí, aby všetky 
prostriedky a informácie potrebné na to, 
aby sa držiteľom akcií umožnil výkon ich 
hlasovacích práv, boli k dispozícii v 
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domovskom členskom štáte a aby sa 
zachovala celistvosť údajov. Emitent 
predovšetkým:
i) určí za svojho zástupcu finančnú 
inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu 
akcionári vykonávať svoje finančné práva;
a
ii) zverejní oznámenia alebo rozošle 
obežníky týkajúce sa rozdelenia a platieb 
dividend a emisií nových akcií vrátane 
informácií o všetkých úpravách týkajúcich 
sa rozdelenia, upisovania, rušenia alebo 
konverzie.
V odseku 4 sa slová „odsek 2 písm. c)“ 
nahrádzajú slovami „odsek 2 bod i)“.
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