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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

Návrh směrnice (KOM(2005)685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 46
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 

(3) Držitelé akcií, s kterými jsou hlasovací 
páva spojena i akcií, s nimiž nejsou 
hlasovací práva spojena, by měli mít
jakožto vlastníci společnosti možnost 
vykonávat veškerá práva spojená s jejich 
třídou akcií. Účinná kontrola akcionářů je 
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 
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dotčeny stávající právní předpisy 
Společenství o podílech emitovaných 
subjekty kolektivního investování nebo o 
podílech, které tyto subjekty nabyly či 
prodaly.

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.

Or. en

Odůvodnění

Akcionáři nesou ekonomické riziko svých investic. Proto musí mít možnost vykonávat veškerá 
práva spojená s jejich třídou akcií. Směrnice se nepoužije pouze pro akcie, s nimiž jsou 
spojena hlasovací práva, ale pro všechny typy akcií, neboť se nezabývá pouze hlasovacími 
právy, ale například právem doplňovat body v programu valné hromady, předkládat návrhy 
usnesení atd.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 47
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) Jakožto majitelé společnosti by 
akcionáři měli mít možnost vykonávat 
všechna práva s akciemi spojená a 
kontrolovat vykonávání těchto práv 
v případě, že se nemohli vyhnout pověření 
zaregistrovaného zprostředkovatele nebo 
zmocněnce vykonáváním těchto práv.
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. Je rovněž nezbytné, aby byla 
zachována možnost členských států 
přiměřeným způsobem upravovat udělování 
zplnomocnění právnickým osobám, 
omezovat dobu platnosti zplnomocnění a 
vylučovat možnost jejich použití, pokud 
nejsou podepsána a doplněna pokyny 
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akcionáře, který nese finanční riziko 
investice.

Or. fr

Odůvodnění

Akcionáři nesou ekonomické riziko svých investic. Proto by měli mít možnost vykonávat 
všechna práva spojená s jejich akciemi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 48
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

(5a) Výroční valná hromada společnosti je 
ústřední příležitostí pro představenstvo 
každoročně akcionáře informovat o svých 
výkonech 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. Tatáž možnost 
by neměla existovat na ostatních valných 
hromadách svolaných společností, které 
jsou většinou požadovány s cílem získat 
souhlas akcionářů s aspekty konkrétní 
transakce nebo finanční operace a na nichž 
by širší projednávání záležitostí akcionářů 
pravděpodobně nebylo vhodné. Minoritní 
akcionáři by měli mít možnost svolat 
valnou hromadu v období mezi výročními 
valnými hromadami, pokud se usoudí, že to 
jejich zájmy vyžadují.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje významný rozdíl mezi výročními valnými hromadami 
společností a jinými valnými hromadami (mimořádnými valnými hromadami) a odlišný účel 
těchto dvou typů valných hromad.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 49
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Akcionáři by měli mít možnost hlasovat (6) Akcionáři by měli mít možnost hlasovat 
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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.

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. Tímto by 
neměla být dotčena pravidla týkající se 
nezákonných a hanlivých materiálů a 
možnost společnosti odmítnout takovéto 
materiály šířit. Při zodpovídání otázek 
akcionářů společností by měla být dodržena 
veškerá právní a správní omezení. 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.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod pro to, aby tato směrnice ovlivňovala možnost společnosti odmítnout šíření 
nezákonných nebo hanlivých materiálů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 50
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Řádné řízení společnosti vyžaduje 
hladký a účinný proces hlasování na 
základě zplnomocnění. Proto by měly být 
odstraněny stávající překážky a omezení, 
jejichž vinou je hlasování na základě 
zplnomocnění těžkopádné a nákladné. 
Řádné řízení společnosti však rovněž 
vyžaduje vhodnou ochranu před zneužitím 
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takového hlasování. Zmocněnec by tedy 
měl být povinen dodržovat veškeré pokyny 
akcionáře. Navíc mohou opatření proti 
zneužívání zplnomocnění zahrnovat zvláště 
režimy, které by členské státy mohly zavést 
za účelem úpravy jednání osob aktivně se 
účastnících nabývání zplnomocnění nebo 
osob, které obdržely více než určitý počet 
zplnomocnění.

Or. en

Odůvodnění

Je žádoucí přejmout nový bod odůvodnění navržený předsednictvím v jeho posledním 
kompromisním návrhu. Členské státy by totiž měly mít možnost přijímat opatření upravující 
jednání osob, které se aktivně účastní nabývání zplnomocnění, aby se zabránilo zneužití.

Poslední věta tohoto kompromisního návrhu je však nejasná a nepřináší přidanou hodnotu. 
Členské státy by měly mít možnost přijímat přiměřená opatření a sankce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 51
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 anebo na 
základě zplnomocnění je těžkopádné a 
nákladné.

(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 anebo na 
základě zplnomocnění je těžkopádné a 
nákladné. I když je zmocněnec zavázán 
dodržovat všechny pokyny, které obdrží, 
platnost hlasování nebo rozhodnutí 
společnosti by se na základě této směrnice 
neměla rušit ani tehdy, pokud zmocněnec 
hlasuje v rozporu s pokyny. Tato směrnice 
by také neměla zakazovat vnitrostátní 
právní předpisy nebo smluvní ujednání, 
kterými je zmocněnci nebo 
zprostředkovateli umožněno hlasovat na 
valné hromadě podle vlastního uvážení.
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení této směrnice by nemělo poskytovat možnost zpochybnit rozhodnutí přijatá 
společností na valných hromadách, kde zmocněnec hlasoval v rozporu s pokyny. Právní 
důsledky takového jednání budou nadále určovat vnitrostátní právní předpisy. Ujednání, 
kterými akcionář, klient nebo zprostředkovatel dovolují zmocněnci hlasovat podle vlastního 
uvážení, by měla být povolena.

Pozměňovací návrh, který předkládají Diana Wallis, Sharon Bowles

Pozměňovací návrh 52
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 anebo na 
základě zplnomocnění je těžkopádné a 
nákladné.

(7) Akcionáři by měli mít možnost volby 
jednoduchých prostředků pro hlasování bez 
účasti na valné hromadě. 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 
poštou, elektronicky anebo na základě 
zplnomocnění je těžkopádné a nákladné.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „hlasování na dálku“ se ve směrnici neobjevuje a může tedy být nahrazen 
vyjmenováním konkrétních možností hlasování bez fyzické účasti na valné hromadě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Výsledků hlasování by mělo být 
dosahováno metodami, které co nejpřesněji 
odrážejí všechny hlasovací záměry 
vyjádřené akcionáři, a tyto výsledky by po 
valné hromadě měly být transparentním 
způsobem zveřejněny alespoň na 
internetových stránkách společnosti. Tato 
opatření by se neměla dotýkat právních 
předpisů členských států, které povolují 
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společnostem provádět na valné hromadě 
hlasování aklamací.

Or. en

Odůvodnění

První věta odráží prozatímní znění Rady. Druhá věta má zajistit, aby společnosti měly i 
nadále možnost na valné hromadě hlasovat aklamací, což se takto ve znění navrženém Komisí 
neobjevuje.

Pozměňovací návrh, který předkládají Diana Wallis, Sharon Bowles

Pozměňovací návrh 54
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) I když je zmocněnec zavázán dodržovat 
všechny pokyny, které obdrží, platnost 
hlasování nebo rozhodnutí společnosti by 
se na základě této směrnice neměla rušit 
ani tehdy, pokud zmocněnec hlasuje 
v rozporu s pokyny. Tato směrnice by také 
neměla zakazovat vnitrostátní právní 
předpisy nebo smluvní ujednání, kterými je 
zmocněnci nebo zprostředkovateli 
umožněno hlasovat na valné hromadě 
podle vlastního uvážení.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže zmocněnec hlasoval v rozporu s pokyny, mohou akcionáři zahájit právní řízení, ale 
(pro zachování právní jistoty) platnost hlasování nesmí být zrušena.

Akcionář může chtít zmocněnce nebo zprostředkovatele například pověřit, aby hlasoval na 
valné hromadě podle vlastního uvážení. Mělo by se objasnit, že to tato směrnice nezakazuje.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 55
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Každý zmocněnec by měl být oprávněn 
vykonávat práva, která by byl oprávněn 
vykonávat akcionář, kterého zmocněnec 
zastupuje. Jmenování zástupce znamená, že 
zmocněnec je oprávněn jednat jménem 
akcionáře. Takové zmocnění musí být 
doplněno zvláštními hlasovacími pokyny 
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vydanými akcionářem, kterého zmocněnec 
zastupuje. Zmocněnci by měli vždy jednat 
v souladu s takovými pokyny.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu akcionářské demokracie je důležité, aby byl akcionář v udělování zplnomocnění 
aktivní prostřednictvím pokynů zmocněnci a aby se tento zmocněnec pokyny akcionáře, který 
sám nese finanční riziko, řídil.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 56
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Řádné řízení společnosti vyžaduje 
pružný a účinný proces hlasování na 
základě zplnomocnění. Proto by měly být 
odstraněny stávající překážky a omezení, 
jejichž vinou je hlasování na základě 
zplnomocnění těžkopádné a nákladné. 
Řádné řízení společnosti však rovněž 
vyžaduje vhodnou ochranu před zneužitím 
tohoto hlasování. Zmocněnec by tedy měl 
být povinen dodržovat veškeré případné 
pokyny akcionáře a členské státy musí 
přijmout opatření zaručující, že zmocněnec 
nebude sledovat jiné zájmy než zájmy 
akcionáře, ať je zdroj konfliktu zájmů 
jakýkoli. Kromě toho mohou opatření proti 
zneužívání zplnomocnění zahrnovat zvláště 
režimy, které by členské státy mohly zavést 
za účelem úpravy jednání osob aktivně se 
účastnících nabývání zplnomocnění nebo 
osob, které obdržely více než určitý počet 
zplnomocnění. Tato směrnice nemá vliv na 
opatření a sankce, které mohou těmto 
osobám uložit členské státy.

Or. fr

Odůvodnění

Převzetí znění navrženého Radou.



AM\631042CS.doc 9/67 PE 378.495v04-00

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 57
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a). Řádné řízení společnosti vyžaduje 
pružný a účinný proces hlasování na 
základě zplnomocnění. Proto by měly být 
odstraněny stávající překážky a omezení, 
jejichž vinou je hlasování na základě 
zplnomocnění těžkopádné a nákladné. 
Řádné řízení společnosti však rovněž 
vyžaduje vhodnou ochranu před zneužitím 
tohoto hlasování. Zmocněnec by tedy měl 
být povinen dodržovat veškeré případné 
pokyny akcionáře. Kromě toho mohou 
opatření proti zneužívání zplnomocnění 
zahrnovat zvláště režimy, které by členské 
státy mohly zavést za účelem úpravy 
jednání osob aktivně se účastnících 
nabývání zplnomocnění nebo osob, které 
obdržely více než určitý počet 
zplnomocnění. Tato směrnice nemá vliv na 
opatření a sankce, které mohou těmto 
osobám uložit členské státy. Zmocněnec by 
měl mít možnost vykonávat práva, která je 
oprávněn vykonávat akcionář, kterého 
zastupuje. Jmenování zmocněncem 
předpokládá, že zmocněnec je oprávněn 
jednat jménem akcionáře. Akcionář může, 
avšak nemusí, toto jmenování doplnit 
zvláštními (hlasovacími) pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 58
ČL. 1 ODST. 1

1. Tato směrnice stanoví požadavky 
související s výkonem hlasovacích práv při 
valných hromadách 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 práv akcionářů 
vztahujících se k valným hromadám
společností, které jsou zapsány 
v obchodním rejstříku v členském státě a 
jejichž akcie jsou přijaté k obchodování na 
regulovaném trhu v rámci členského státu.
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Tato směrnice se nevztahuje na družstva.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice neupravuje pouze hlasovací práva spojená s akciemi, ale také zvláštní 
práva akcionářů – jako jsou práva doplňovat body v programu valné hromady – vztahující se 
k valným hromadám.

Pojem „sídlo“ má technický význam ve Spojeném království a Irsku, nemusí jej však mít 
v jiných členských státech, proto by měl být nahrazen odkazem na obchodní rejstřík členského 
státu.

Také by se mělo objasnit, že regulovaný trh, na který jsou přijaty akcie, se nachází v některém 
členském státě Evropské unie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 59
ČL. 1 ODST. 2 ÚVODNÍ VĚTA

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud je schváleno, že budou vyloučeny SKIPC, nemělo by se tak dít podle uvážení členských 
států. Zásady rozložení rizik a absence motivace ke kontrole ze strany SKIPC jako 
investičních nástrojů by je měly dostatečně a trvale odlišit a vyloučit. Odůvodnění se obdobně 
použije pro ne-SKIPC.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 60
ČL. 2 PÍSM. C)

(c) „akcionářem“ jakákoli fyzická anebo 
právnická osoba, která se řídí soukromým 
nebo veřejným právem a která drží:
i) akcie emitenta na své jméno a na vlastní 
účet;
ii) akcie emitenta na své jméno, ale na účet 
jiné fyzické či právnické osoby;

(c) „akcionářem“ fyzická anebo právnická 
osoba , která je podle platného práva 
oprávněna, na rozdíl od společnosti, 
vykonávat veškerá práva související s 
akciemi;

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh chce zajistit, aby byla za akcionáře pokládána pouze osoba, 
která má veškerá práva. Jako důsledek jsou vyloučeni„zákonný“ akcionář a „ekonomický 
akcionář“ nebo „konečný investor“, kteří jsou uvedeni níže v článku 13. Kdyby byli zahrnuti 
do definice, vznikly by překrývající se kategorie a právo na vstup by pak mohla požadovat 
více než jedna osoba atd.

Pozměňovací návrh, který předkládají Diana Wallis, Sharon Bowles

Pozměňovací návrh 61
ČL. 2 PÍSM. C)

(c) „akcionářem“ jakákoli fyzická anebo 
právnická osoba, která se řídí soukromým 
nebo veřejným právem a která drží:
i) akcie emitenta na své jméno a na vlastní 
účet;
ii) akcie emitenta na své jméno, ale na účet 
jiné fyzické či právnické osoby;

(c) „akcionářem“ jakákoli fyzická anebo 
právnická osoba, která je pokládána za 
akcionáře podle platného práva;

Or. en

Odůvodnění

Definice akcionáře se v členských státech výrazně liší. Navrhovaná úprava umožňuje 
členským státům uchovat jejich systém vlastnění akcií a neukládá nový požadavek, který by 
zasahoval vnitrostátní definici akcionáře.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 62
BOD 2 PÍSM. E)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměněný čl. 13 odst. 5 zavazuje zákonné akcionáře, aby svým klientům udělili na žádost 
zplnomocnění (ekonomickým akcionářům). V takovém případě by klient vykonával práva 
zmocněnce jménem zákonného akcionáře, ale na svůj účet. Aby mohla být začleněna i tato 
možnost, mělo by se „a na jeho účet“ vypustit.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 63
ČL. 2 PÍSM. E)

e) „zplnomocněním“ oprávnění fyzické 
anebo právnické osoby akcionářem 
k výkonu některých anebo všech práv tohoto 
akcionáře na valné hromadě jeho jménem a 
na jeho účet;

e) „zplnomocněním“ oprávnění fyzické 
anebo právnické osoby akcionářem 
k výkonu některých anebo všech práv tohoto 
akcionáře na valné hromadě jeho jménem;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměněný čl. 13 odst. 5 zavazuje zákonné akcionáře, aby svým klientům udělili na žádost 
zplnomocnění. V takovém případě by klient vykonával práva zástupce jménem zákonného 
akcionáře, ale na svůj účet. Aby mohla být začleněna i tato možnost, mělo by se „a na jeho 
účet“ vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 64
ČLÁNEK 3

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

Členské státy mohou uplatňovat požadavky 
přísnější, než jsou požadavky stanovené 
touto směrnicí, nebo je doplňují, s cílem 
usnadnit vykonávání práv akcionáře.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice je založená na minimálním harmonizačním přístupu a snaží se usnadnit 
vykonávání práv akcionáře. S tímto cílem mohou být v přeshraničním kontextu uloženy 
přísnější a doplňující vnitrostátní požadavky nejen společnostem, ale také jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám (jako jsou zprostředkovatelé), které jsou zapojené do vykonávání 
práv akcionáře.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 65
ČLÁNEK 3

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

Tato směrnice nebrání členským státům 
ukládat další požadavky společnostem nebo 
přijímat další opatření s cílem usnadnit 
vykonávání práv akcionáře pojednávaných 
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touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Účel článku 3 je objasnit, že směrnice je v širším slova smyslu minimální harmonizační 
opatření. To znamená, že členské státy mají svobodu jít dále než směrnice, pokud jde o právní 
předpisy s cílem usnadnit vykonávání práv akcionářů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 66
ČLÁNEK 3

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

Členské státy mohou pro společnosti stejně 
jako pro fyzické nebo právnické osoby 
jednající na účet akcionáře uplatňovat 
přísnější požadavky, než jsou požadavky 
stanovené touto směrnicí. Výše zmíněné 
požadavky se také použijí pro zahraničbí 
subjekt, který jedná na základě svobody 
usídlení nebo svobody poskytovat služby.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí povolit členským státům, aby použily přísnější požadavky pro společnosti a pro 
osoby jednající na účet akcionáře. Je totiž nezbytné cíleně požadovat, aby členské státy 
uplatnily zvláštní požadavky, pokud jde o vysledovatelnost pokynů k hlasování a průhlednost. 
Také je nutné umožnit členským státům uplatňovat tyto přísnější požadavky na zahraniční 
subjekty, které jednají v členském státě na základě svobody usídlení nebo svobody poskytovat 
služby.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hans-Peter Mayer

Pozměňovací návrh 67
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
V případě akcií na jméno členské státy 
zajistí, aby měly depozitní instituce držící 
akcie povinnost zaznamenat do seznamu 
akcií společnosti jméno, datum narození, 
adresu a počet akcií konečného 
ekonomického vlastníka, pokud konečný 
ekonomický vlastník výslovně neurčí jinak. 
Jestliže konečný ekonomický vlastník není 
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zanesen do seznamu akcií, bude 
požadováno, aby depozotní instituce držící 
jeho akcie byla zaznamenána samostatně 
na jeho místě v seznamu akcií.

Or. en

Odůvodnění

Nejlepší způsob, jak rozšířit práva akcionářů, je ustanovení přímé komunikace mezi 
společností a akcionářem. Obzvláště v případě „akcií na jméno“ se tak může dít jen tehdy, 
když společnost ví, kdo akcionáři jsou. Proto by měla být ustanovena zákonná zásada, že 
v seznamu akcií společnosti bude zaznamenán konečný vlastník (a nikoli zprostředkovatel).

Požadavky na zveřejnění tohoto druhu jsou již běžnou praktikou v mnoha členských státech a 
představují nejrentabilnější řešení, které zajistí přímý kontakt mezi akcionáři a společností. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 68
ČL. 5 ODST. 1

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES14, veškerá oznámení poprvé 
svolávající valnou hromadu musí emitent 
zaslat nejméně 30 kalendářních dnů před 
konáním valné hromady.

1. Počet dní, které musí uplynout mezi 
datem prvního svolání výroční valné 
hromady a datem valné hromady, musí být 
nejméně 20 celých kalendářních dní.

Pro každou další valnou hromadu musí být 
počet dní nejméně takový, jako poskytují 
vnitrostátní právní předpisy provádějící 
čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES.

Aniž jsou dotčeny další požadavky na 
oznámení nebo zveřejnění stanovené 
členským státem, společnost musí vydat 
oznámení způsobem, který zajistí rychlý a 
nediskriminační přístup a zpřístupní je 
úředně určenému mechanismu centrálního 
ukládání, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že je dostačující, aby společnosti zveřejnily oznámení umístěním zprávy 
akcionářům na svých webových stránkách, což sníží administrativní zátěž společností.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 69
ČL. 5 ODST. 1

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES14, veškerá oznámení poprvé 
svolávající valnou hromadu musí emitent 
zaslat nejméně 30 kalendářních dnů 30 
kalendářních dnů před konáním valné 
hromady.

1. Společnosti musí
a) zveřejnit na svých internetových 
stránkách a
b) dát k dispozici úředně určenému 
mechanismu uvedenému v čl. 21 odst 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES a/nebo
c) zaslat fyzické nebo právnické osobě 
uvedené v jejím seznamu akcionářů
oznámení o konání valné hromady, aniž 
jsou dotčeny ostatní oznamovací nebo 
zveřejňovací povinnosti stanovené 
členskými státy.

Or. fr

Odůvodnění

Tato formulace umožňuje zavést podmínky snadnějšího předávání informací akcionářům, aniž 
by konkrétně zaváděla povinnost zasílat oznámení centrálnímu depozitáři cenných papírů.
Povinnost systematického zasílání informací o valné hromadě centrálním depozitářům 
cennýcb papírů by depozitáře podporovala ve využívání jejich postavení v infrastruktuře a 
v rozvíjení organizátorských služeb v souvislosti s valnou hromadou, čímž by konkurovali 
jejich uživatelům. V současném prostředí by taková situace byla nebezpečná, protože chybí 
směrnice o vypořádání obchodů, která by pro hospodářskou soutěž zajistila přijatelné 
podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 70
ČL. 5 ODST. 1

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES14, 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 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES14, veškerá oznámení svolávající 
případně poprvé výroční valnou hromadu 
musí společnost zveřejnit nejméně 30 
kalendářních dnů před konáním valné 
hromady.

Oznámení svolávající valnou hromadu 
jinou než výroční anebo valnou hromadu 
uvedenou v čl. 9 odst. 4 směrnice 
2004/25/ES musí společnost zveřejnit 
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nejméně 15 kalendářních dnů před 
konáním valné hromady.

Or. en

Odůvodnění

a) Výraz „poslat“ a poznámky na toto téma výše vyvolávají dojem, že informace týkající se 
svolání valné hromady akcionářů musí být podána přímo akcionářům. Ve skutečnosti může 
být oznámení zasláno pouze zaregistrovaným akcionářům. Kótované společnosti zveřejní 
oznámení o valné hromadě v úředním věstníku nebo specializovaných novinách. Kromě toho 
může zásadně snížit náklady spojené s šířením informací o valné hromadě použití 
elektronických prostředků. Přednost před systémy zasílání akcionářům by se měla dát 
systémům, kde jsou informace získány z webové stránky. Kromě toho by společnosti měly mít 
stále možnost oslovit akcionáře přímo, pokud se tak rozhodnou. 
b) Článek 5 nestanovuje kratší období na oznámení valných hromad zabývajících se 
specifickými záležitostmi. V textu je objasněno, že takové ustanovení se nedotýká valných 
hromad svolávaných za účelem získání prvního schválení rady v případě převzetí (čl. 9 odst. 4 
směrnice 2004/25/ES). Neměli bychom však vylučovat možnost valné hromady urgentní 
povahy netýkající se převzetí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 71
ČL. 5 ODST. 1

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES14, veškerá oznámení poprvé 
svolávající valnou hromadu musí emitent 
zaslat nejméně 30 kalendářních dnů před 
konáním valné hromady.

1. Společnost musí zveřejnit oznámení 
svolávající valnou hromadu poprvé 
nejméně 30 kalendářních dnů před konáním 
valné hromady. Pokud právo členského 
státu stanoví, že před tímto svoláním musí 
být zveřejněno oznámení, že se bude konat 
valná hromada, výše uvedená lhůta se 
uplatní pro toto oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Jednotná časová lhůta pro řádné i mimořádné valné hromady ve stejném počtu kalendářních 
dnů stačí.

Lhůta třiceti dní je však zjevně příliš dlouhá, pokud se vztahuje pouze na oznámení svolávající 
valnou hromadu. Francouzské právo totiž ukládá emitentům povinnost zveřejnit nejprve 
oznámení valné hromady a poté oznámení svolávající valnou hromadu. Je tedy nutné vyjasnit, 
že v případě, kdy členský stát požaduje oznámení valné hromady, lhůta třiceti dnů se vztahuje 
k tomuto oznámení a nikoli k oznámení svolávajícímu valnou hromadu.

Oznámení dále nemusí být zasláno akcionářům (což by předpokládalo, že všechny akcie jsou 
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na jméno), ale musí být jednoduše zveřejněno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 72
ČL. 5 ODST. 1 A 1A (nový)

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/ES, členské státy dohlédnou na to, 
aby společnost vydala oznámení o konání 
valné hromady jedním ze způsobů 
uvedených v odstavci 1a nejpozději dvacet 
jedna dní před datem konání valné 
hromady.

Členské státy nemusí ukládat výše 
zmíněnou minimální lhůtu pro vydání 
druhého oznámení o konání valné 
hromady, která se koná v důsledku 
nepřítomnosti většiny potřebné k hlasování 
na první valné hromadě, pokud byla 
dodržena ustanovení tohoto článku při 
vydání prvního oznámení a pokud program 
jednání neobsahuje nové body.
1a. Aniž jsou dotčeny ostatní nároky na 
oznamování nebo zveřejňování stanovené 
oprávněným členským státem definovaným 
v čl. 1 odst. 1a, musí společnost vydat 
oznámení uvedené v článku 1 způsobem 
zajišťujícím rychlý a nediskriminační 
přístup, a dát je k dispozici úředně 
určenému mechanismu uvedenému v čl. 21 
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/109/ES. Členský stát bude od 
společnosti vyžadovat, aby používala taková 
média, jimiž lze snadno předávat informace 
veřejnosti v celém Společenství. Členský 
stát společnosti nemůže nařídit, aby 
používala pouze média, jejichž 
provozovatelé mají sídlo na území tohoto 
státu.

Členský stát nemusí předchozí pododstavec 
uplatňovat na společnosti, které jsou 
schopny ověřit jména a adresy svých 
akcionářů na základě aktualizovaného 
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seznamu akcionářů, pokud tyto společnosti 
mají povinnost zasílat oznámení každému 
z evidovaných akcionářů.

V obou případech si společnost za vydání 
oznámení stanoveným způsobem nesmí 
účtovat zvláštní poplatky.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o převzetí znění navrženého rakouským předsednictvím v kompromisním textu. Toto 
znění zajišťuje účinnost způsobů oznámení o konání, aniž by je harmonizovalo více, než je 
nutné. Kromě toho toto znění umožňuje zjednodušení formalit pro druhé oznámení o konání 
valné hromady, pokud nebyla na první valné hromadě přítomna většina potřebná k hlasování. 
Pokud zůstává program jednání stejný, nemají další podobná lhůty opodstatnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 73
ČL. 5 ODST. 1

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES14, veškerá oznámení poprvé 
svolávající valnou hromadu musí emitent 
zaslat nejméně 30 kalendářních dnů před 
konáním valné hromady.

1. Od data prvního svolání výroční valné 
hromady do data jejího konání musí 
uplynout nejméně 20 kalendářních dnů.
Pro každou další valnou hromadu musí být 
počet dní nejméně takový, jako poskytují 
vnitrostátní právní předpisy provádějící čl. 9 
odst. 4 a čl. 11 odst. 4 směrnice 2004/25/ES 
Evropského parlamentu a Rady. Aniž jsou 
dotčeny další požadavky na oznámení nebo 
zveřejnění stanovené členským státem, 
společnost zašle oznámení registrovaným 
akcionářům nebo zprostředkovateli, který 
převzal ve vztahu ke společnosti závazek 
předložit oznámení akcionáři. Členské státy 
mohou také zajistit, aby kromě již 
stávajících vnitrostátních požadavků na 
oznámení mohla také společnost zaslat 
oznámení úředně určenému mechanismu 
centrálního ukládání, jak je stanoveno v čl. 
21 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/109/ES.
1a. Členské státy nemusí uplatňovat výše 
zmíněnou minimální lhůtu na druhé nebo 
další svolání valné hromady, pokud je 
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svolání vyžadováno z důvodu nepřítomnosti 
většiny potřebné k hlasování, za 
předpokladu, že všechny podmínky byly 
splněny již před prvním oznámením a do 
programu nebyly doplněny nové body.

Or. en

Odůvodnění

Měla by se předpokládat nepřítomnost většiny potřebné k hlasování. V tomto případě může 
následovat opakované svolání valné hromady s cílem dosáhnout potřebného kvóra.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 74
ČL. 5 ODST. 1A (nový)

1a. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES, lhůta pro vydání oznámení o 
konání valných hromad nebude kratší než 
21 kalendářních dnů, nepočítaje v to datum 
prvního oznámení a datum konání valné 
hromady. Za zvláštních nebo výjimečných 
okolností je však možné svolat valnou 
htromadu akcionářů v kratší lhůtě.

Or. fr

Odůvodnění

Rozdíl mezi běžnou a mimořádnou valnou hromadou nespočívá v naléhavosti nebo ve lhůtě, 
ale v typu většiny, prosté nebo kvalifikované. Možnost oznámit akcionářům za výjimečných 
okolností konání valné hromady v „krátké lhůtě“ vychází ze směrnice o nabídkách převzetí.

Nová formulace upřesňuje, že den vydání oznámení a den konání valné hromady jsou 
z výpočtu lhůty oznámení vyjmuty, aby nedocházelo k rozdílným výpočtům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 75
ČL. 5 ODST. 1B (nový)

1b. Pro valné hromady konané za 
zvláštních podmínek nesmí být počet dní 
uvedený v odstavci 1 nižší než lhůta 
stanovená vnitrostátními prováděcími 
předpisy uvedenými v čl. 9 odst. 4 a v čl. 11 
odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2004/25/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje rozeslat oznámení o konání valné hromady v krátké 
lhůtě, pokud je tato svolána za zvláštních podmínek, bez ohledu na to, zda je povahy běžné 
nebo mimořádné. Pojetí běžné a mimořádné valné hromady se totiž v jednotlivých členských 
státech liší a je tedy vhodnější kvalifikovat nikoli valnou hromadu, ale pouze její účel 
odůvodňující její naléhavost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 76
ČL. 5 ODST. 2

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

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat alespoň:
a) přesné určení místa, dne a 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;

b) jasný a přesný popis postupů, které 
akcionáři musí dodržet, aby se mohli 
účastnit valné hromady a hlasování, včetně 
dat uvedených v čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 2;

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;

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;

d) určení kde, kdy a jak je možno získat 
úplné nezkrácené znění návrhu usnesení a 
dokumenty, které budou na valné hromadě 
předloženy ke schválení;

e) uvedení internetové stránky, kde budou 
zveřejněny informace uvedené v odstavci 3.

e) internetové stránky, kde budou 
zpřístupněny informace uvedené 
v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

d) Je vhodné použít výraz „návrh usnesení“, neboť tento návrh může být pozměněn. Toto 
ustanovení obsahuje právo doplňovat body v programu valné hromady a předkládat návrhy 
usnesení (článek 6). Také může být obtížné poskytnout veškeré podklady v okamžiku zaslání 
oznámení svolávajícího valnou hromadu. Tyto dokumenty totiž nejsou vždy dostupné již 
v konečném znění (např. zpráva externích auditorů v případě fúzí a akvizic). Totéž platí pro 
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usnesení, která mohou být měněna kvůli doplněným bodům nebo dalším usnesením 
předloženým akcionáři.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 77
ČL. 5 ODST. 2 ÚVODNÍ VĚTA A PÍSM. A)

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat alespoň:

2. Oznámení svolávající valnou hromadu,
uvedené v odstavci 1 musí obsahovat 
alespoň:

a) přesné určení místa, času a návrhu 
programu jednání valné hromady;

a) přesné určení místa, dne a času a 
programu jednání valné hromady;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že členské státy nemusí zajistit vnitrostátními předpisy, že společnosti 
vypracují návrh programu, dříve než vypracují program v konečném znění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 78
ČL. 5 ODST. 3 ÚVODNÍ VĚTA

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

3. Ve lhůtě minimálně 15 kalendářních dnů 
před konáním valné hromady společnosti 
zveřejní na svých internetových stránkách 
alespoň tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Lhůta třiceti dnů, kterou stanovuje návrh směrnice, je příliš dlouhá. 30 dní před konáním 
valné hromady mohou být totiž některé dokumenty ještě nedostupné.

Pozměňovací návrh, který předkládáGiuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 79
ČL. 5 ODST. 3 ÚVODNÍ VĚTA

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

3. Ve lhůtě stanovené v odstavci 1
společnosti zpřístupní na svých 
internetových stránkách alespoň tyto 
informace:

Or. en
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Odůvodnění

Formulace textu předsednictví a pozměňovacích návrhů ECON i JURI jsou příliš složité a 
obsahují příliš mnoho detailů, což není cílem směrnice. Pozměňovací návrhy ECON 36 a 
JURI 15 zacházejí příliš daleko a pro společnosti představují přílišnou zátěž.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 80
ČL. 5 ODST. 3 BOD C)

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 81
ČL. 5 ODST. 3 BOD CA) (nový)

ca) návrh usnesení připravený akcionáři 
před valnou hromadou;

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení by mělo být chápáno všeobecně, neboť akcionáři mají právo, ale nikoli povinnost, 
předkládat návrhy usnesení. Návrhy usnesení, pokud existují, by měly být zaslány společně 
s příslušnými dokumenty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 82
ČL. 5 ODST. 3 PODODSTAVEC 2

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

Namísto formulářů uvedených v písmeně d), 
dostupných na internetu, může společnost 
formuláře na vyžádání zaslat poštou a 
zdarma každému akcionáři, který o ně 
požádá.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajistí, aby tento článek nebyl zneužitelný (společnost by mohla například 
sdělit, že formuláře jsou dostupné ve vzdálené kanceláři každé pondělí ráno).



AM\631042CS.doc 23/67 PE 378.495v04-00

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 83
ČL. 5 ODST. 3A (nový)

3a. Společnosti zpřístupní nejméně 15 
kalendářních dnů před konáním valné 
hromady na svých internetových stránkách 
texty návrhů usnesení a dokumenty 
uvedené v odst. 2 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Požadavek zveřejnit „texty usnesení a dokumentů, které mají být předloženy na valné 
hromadě, v celém znění“ minimálně 30 kalendářních dní před konáním valné hromady je 
způsob pro emitenty příliš nákladný. Tyto texty také nejsou vždy již dostupné, neboť jejich 
získání je často závislé na třetích stranách, což je případ například zpráv auditorů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 84
ČL.5 ODST. 3A (nový)

3a. Společnosti musí na svých 
internetových stránkách zveřejnit 
oznámení, znění návrhů usnesení a celkový 
počet akcií a hlasovacích práv v úředním 
jazyce (úředních jazycích) členského státu, 
ve kterém je společnost zapsána v
obchodním rejstříku. Dokumenty 
dobrovolně poskytnuté v dalším jazyce 
nejsou závazné.

Or. fr

Odůvodnění

Jazykový režim spadá do pravomoci států. Dokumenty poskytované v jiném jazyce než 
úředním jazyce státu, kde je společnost zapsána v obchodním rejstříku, jsou povahy čistě 
informativní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 85
ČLÁNEK 5A (nový)

Článek 5a
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1. Jestliže jsou akcie přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu pouze v členském 
státě, v němž je společnost zapsána 
v obchodním rejstříku, informace uvedené 
v článku 5 budou zveřejněny v jazyce 
akceptovaném příslušným orgánem tohoto 
členského státu.
2. Jestliže jsou akcie přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu v členském státě, 
v němž je společnost zapsána v obchodním 
rejstříku a v jiném členském státě, 
informace uvedené v článku 5 budou 
zveřejněny:
a) v jazyce akceptovaném příslušným 
orgánem členského státu, v němž je 
společnost zapsána v obchodním rejstříku; 
a 
b) podle uvážení společnosti buď v jazyce 
akceptovaném příslušným orgánem těchto 
ostatních členských států nebo v jazyce 
obvyklém v prostředí mezinárodních 
financí.
3. Jestliže jsou akcie přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu v jednom nebo více 
členských státech kromě členského státu, 
v němž je společnost zapsána v obchodním 
rejstříku, informace uvedené v článku 5 
budou podle uvážení společnosti zveřejněny 
buď v jazyce akceptovaném příslušným 
orgánem těchto členských států nebo 
v jazyce obvyklém v prostředí 
mezinárodních financí.
Kromě toho může členský stát, ve kterém je 
společnost zapsána v obchodním rejstříku, 
ve svých právních a správních předpisech 
stanovit, že informace uvedené v článku 5 
se podle uvážení společnosti zveřejní buď 
v jazyce akceptovaném příslušným orgánem 
tohoto členského státu, nebo v jazyce 
obvyklém v prostředí mezinárodních 
financí.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zvýšila účast na valných hromadách, měli by akcionáři mít možnost skutečně 
porozumět oznámení i návrhům usnesení. V souladu se směrnicí 2004/109/ES (směrnice o 
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transparentnosti) by společnost, která obchoduje se svými akciemi pouze na jednom trhu 
(většinou střední podniky), neměla být povinna překládat zmíněné dokumenty do dalšího 
jazyka. Pokud společnost obchoduje se svými akciemi na několika trzích, měla by mít možnost 
používat jediný jazyk obvyklý v prostředí mezinárodních financí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 86
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 doplňovat nebo požadovat na 
společnosti, aby doplnila body programu 
příští valné hromady; a

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

Tato práva se vykonávají v písemné formě 
(předkládají se poštou nebo elektronickými 
prostředky). Členské státy zajistí, aby tato 
práva byla vykonávána pouze ve vztahu 
k výroční valné hromadě, pokud akcionáři 
jednající samostatně nebo společně mají 
právo svolat, nebo požadovat na 
společnosti, aby svolala valnou hromadu, 
která není výroční valnou hromadou, 
s programem zahrnujícím alespoň veškeré 
body požadované těmito akcionáři.

Or. en

Odůvodnění

Akcionáři mají zákonné právo doplňovat body do programu valné hromady nebo předkládat 
návrhy usnesení na výročních valných hromadách, vzhledem ke zvláštní povaze jednání na 
mimořádných valných hromadách. Je třeba použít minimální limity, aby se zajistilo, že bude 
vždy existovat minimální úroveň podpory pro takové body programu nebo návrhy usnesení. 
Protože akcionáři nemají podobné právo doplňovat body v programu nebo předkládat návrhy 
usnesení v souvislosti s jinými valnými hromadami, právo požadovat svolání valné hromady o 
zvoleném tématu by bylo přiměřenou náhradou a vhodným způsobem, jak by akcionáři mohli 
přicházet s otázkami řízení podniku v období mezi výročními valnými hromadami.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 87
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. Akcionáři jednající samostatně nebo 
společně mají právo:

a) doplňovat, nebo požadovat na 
společnosti, aby doplnila body programu 
výroční valné hromady a předkládat návrhy 
usnesení ve vztahu k bodům tohoto 
programu; a

b) předkládat návrhy usnesení ve vztahu 
k bodům programu valné hromady jiné než 
výroční valné hromady.

Or. en

Odůvodnění

Akcionáři by měli mít právo doplňovat pouze body programu výroční valné hromady, protože 
mimořádná valná hromada se zabývá velmi specifickými a omezenými aspekty a neměla by 
být přetěžována dodatečnými body.

Kromě toho by návrhy usnesení neměly být předkládány pouze k bodům, které jsou již do 
programu zahrnuty, ale i k bodům, které byly doplněny jinými akcionáři.

Aby se usnadnila aktivní přeshraniční účast, měli by mít akcionáři možnost vykonávat tato 
práva také elektronickými prostředky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 88
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 akciového 
kapitálu emitenta, nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu emitenta 
nebo nominální hodnotu 10 mil. EUR, podle 
toho, která z těchto dvou částek je nižší.

2.Členské státy mohou práva stanovená 
v odstavci 1 podmínit tím, že příslušný 
akcionář nebo akcionáři vlastní minimální 
podíl akcií emitenta, nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu emitenta 
nebo nominální hodnotu 10 mil. EUR, podle 
toho, která z těchto dvou částek je nižší. 
Členské státy umožní emitentům, aby 
nepovolili dát do oběhu materiál, který je 
nezákonný nebo hanlivý.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 89
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 akciového 
kapitálu emitenta, nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu emitenta 
nebo nominální hodnotu 10 mil. EUR, podle 
toho, která z těchto dvou částek je nižší.

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 akciového 
kapitálu emitenta, nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu emitenta.

Or. fr

Odůvodnění

Není zřejmě vhodné uvádět hodnotu v kontextu trhu cenných papírů, protože by tak mohly 
vzniknout sporné situace z důvodu kolísání kurzů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 90
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 akciového 
kapitálu emitenta, nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu emitenta 
nebo nominální hodnotu 10 mil. EUR, podle 
toho, která z těchto dvou částek je nižší.

2. V případě, že některé z práv uvedených 
v odstavci 1 je podmíněno tím, že příslušný 
akcionář nebo akcionáři vlastní minimální 
podíl akciového kapitálu společnosti, nesmí 
toto minimum přesáhnout 5 % akciového 
kapitálu. Členské státy umožní 
společnostem odmítnout návrhy usnesení, 
jestliže by poškodily vážné zájmy 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo zneužití práva doplňovat body programu valné hromady, měly by mít 
členské státy možnost ustanovit ve své vnitrostátní legislativě, že návrhy usnesení mohou být 
odmítnuty, pokud by poškodily vážné zájmy společnosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 91
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 akciového 
kapitálu emitenta, nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu emitenta
nebo nominální hodnotu 10 mil. EUR, podle 
toho, která z těchto dvou částek je nižší.

2. Členské státy mohou podmínit právo 
doplňovat body programu valné hromady a 
předkládat návrhy usnesení na valné 
hromadě vlastněním minimálního podílu 
akciového kapitálu společnosti, toto 
minimum však nesmí přesáhnout 5 % 
akciového kapitálu společnosti. Toto 
procento může být sníženo v závislosti na 
množství kapitálu společnosti, aniž by však 
činilo méně než 0,5 % takového akciového 
kapitálu.

Or. en

Odůvodnění

Zásada, podle níž „akcionáři jednající samostatně nebo společně mají mít právo doplňovat 
body programu valné hromady a předkládat návrhy usnesení na valné hromadě“, musí být 
podpořena. Směrnice však nestanovuje limity, které členské státy mohou uplatnit pro 
vykonávání těchto práv. V každém případě, pokud by bylo přijato takové řešení, bylo by nutné 
navržený mechanismus zlepšit. Limity by měly být vyjádřeny pouze v procentech akciového 
kapitálu společnosti, které nepřesáhne 5 % akciového kapitálu a může být sníženo v závislosti 
na výši akciového kapitálu společnosti se spodním limitem 0,5 % akciového kapitálu (aby byla 
zohledněna nominální hodnota podílu).

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 92
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 anebo 
navrhovaná usnesení nebo k ním mít 
přístup.

3. Každý členský stát stanoví lhůtu, ve které 
mohou akcionáři vykonat právo doplňovat 
body programu výroční valné hromady 
nebo o to požádat společnost. Členské státy 
mohou také stanovit lhůtu pro výkon práva 
předkládat návrhy usnesení k bodům 
programu valných hromad.
Takové lhůty končí nejméně 
7 kalendářních dnů před valnou hromadou, 
nepočítaje v to poslední den lhůty a datum 
konání valné hromady.

Or. en
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Odůvodnění

Některé členské státy umožňují, aby návrhy usnesení byly předkládány i během valné 
hromady, což by mělo být zachováno. Doplňování bodů programu valné hromady by naopak 
mělo být podmíněno časovou lhůtou (nejméně 7 dnů), aby se společnostem poskytl dostatek 
času ke zveřejnění revidovaného programu a akcionářům možnost se informovat o posledních 
změnách. Členské státy mají možnost, ale nikoli povinnost určit stejnou lhůtu také pro 
předkládání usnesení.

Pozměňovací návrh, který předkládáPiia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 93
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 anebo 
navrhovaná usnesení nebo k ním mít 
přístup.

3. Každý členský stát stanoví jednotné 
datum s ohledem na určený počet dní po 
svolání valné hromady a před jejím 
konáním, do něhož akcionáři mohou 
vykonávat práva uvedená v odst. 1 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Právo požadovat doplnění bodů do programu valné hromady a právo předkládat návrhy 
usnesení ve vztahu k valné hromadě by nemělo  podléhat jinému režimu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 94
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 stanovuje lhůtu, ve 
které mohou akcionáři vykonat právo 
doplňovat body programu valné hromady 
nebo o to požádat společnost. Členské státy 
mohou také stanovit lhůtu pro výkon práva 
předkládat návrhy usnesení k bodům 
programu valných hromad.

Takové lhůty končí nejméně 
7 kalendářních dnů před valnou hromadou, 
nepočítaje v to poslední den lhůty a datum 
konání valné hromady.

Or. fr
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Odůvodnění

Některé členské státy umožňují, aby návrhy usnesení byly předkládány i během valné 
hromady, což by mělo být zachováno. Doplňování bodů programu valné hromady by naopak 
mělo být podmíněno časovou lhůtou, aby se společnostem poskytl dostatek času ke zveřejnění 
zrevidovaného programu a akcionářům možnost se informovat.

Rozdíl mezi běžnou a mimořádnou valnou hromadou spočívá v typu většiny. Možnost oznámit 
akcionářům za výjimečných okolností konání valné hromady v „krátké lhůtě“ vychází ze 
směrnice o nabídkách převzetí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 95
ČL. 6 ODST. 3A (nový)

3a. Jestliže práva uvedená v odstavci 1 byla 
vykonávána v souladu s ustanoveními 
odstavce 3 a jestliže vykonávání těchto práv 
s sebou nese úpravu oznámení o konání 
valné hromady, která již bylo vydáno, 
společnost bezprostředně po skončení lhůty 
podle odstavce 3 zveřejní revidované 
oznámení na své webové stránce, aniž 
budou dotčeny další požadavky členských 
států na oznamování a zveřejňování.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec zajistí, že se akcionáři budou moci informovat o změnách v dostatečném 
předstihu před konáním valné hromady. Dále se bere v úvahu, že existují členské státy, kde 
právo na začlenění bodu do programu může být vykonáváno pouze před zveřejněním 
oznámení valné hromady, takže nevzniká potřeba revidovaného programu.

Aby se zabránilo zdvojenému zasílání a snížila administrativní zátěž, společnosti zveřejní 
revidovaný program a další usnesení pouze na svých webových stránkách, pokud vnitrostátní 
právo nestanoví další požadavky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 96
ČL. 7 ODST. 1A (nový)

1a. Členské státy zajistí:
a) aby práva účastnit se valné hromady a 
hlasovat, pokud jde o jakékoli akcie, nebyla 
předmětem požadavků, aby akcie byly 
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uloženy nebo převáděny nebo registrovány 
jménem další fyzické nebo právnické osoby 
před konáním valné hromady; a
b) aby práva prodat nebo jinak převádět 
akcie v období od data záznamu do konání 
valné hromady, na níž se použijí, nebyla 
předmětem omezení, jehož předmětem by 
nebyla v jiný čas.

Or. en

Odůvodnění

Jedna z klíčových praktických úvah je načasování data záznamu. Nepokládá se za 
uskutečnitelné stanovit jednotné datum záznamu pro všechny společnosti ve všech členských 
státech. Je však reálné, aby každý členský stát měl jednotné datum záznamu (nebo alespoň 
dvě taková data, jedno pro akcie na doručitele a jedno pro akcie na jméno; v případě, že 
společnost emituje oba druhy akcií, použije jedno ze dvou dat).

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 97
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 příslušnou valnou hromadou
jako akcionář příslušného emitenta.
Při tomto prokazování akcionářů je možno 
uplatňovat pouze požadavky potřebné pro 
zajištění ověření totožnosti akcionářů a ty 
kromě toho musí být tomuto cíli přiměřené.

2. Právo účastnit se valné hromady a 
hlasování jakékoli společnosti je podmíněno 
tím, že se fyzická nebo právnická osoba 
prokáže v určitém časovém předstihu před 
příslušnou valnou hromadou jako akcionář  
příslušné společnosti.
Při tomto prokazování akcionářů je možno 
uplatňovat pouze požadavky potřebné pro 
zajištění ověření totožnosti akcionářů.

Or. en

Odůvodnění

Pro emitenty je nanejvýš důležité, aby bylo požadováno ověření totožnosti akcionáře před 
konáním valné hromady. Prokázání se jakožto akcionář ke zvláštnímu datu by nemělo být 
možností, ale povinností. Jinak by vůbec na této úrovni neexistoval soulad. Pozměňovací 
návrh ECON 46 je třeba podporovat (a nikoli návrh JURI 22), ale bez vypuštění poslední věty 
začínající slovy „Při tomto prokazování akcionářů“.

Slova o „přiměřenosti“ jsou vypuštěna, aby se zabránilo nadměrnému množství výmluv, 
pokud jde o ověření totožnosti akcionářů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 98
ČL. 7 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

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  příslušnou valnou hromadou 
jako akcionář příslušného emitenta.

2. Členské státy mohou zakázat nebo 
povolit společnostem, aby zakázaly 
akcionářům účastnit se valné hromady a 
hlasování, pokud jde o jakékoli akcie, které 
drží, jestliže nejsou akcionáři v určitém 
časovém předstihu před  příslušnou valnou 
hromadou („datum záznamu“). Datum 
záznamu může být popřípadě odlišné pro 
držitele akcií na doručitele a akcií na 
jméno.

Or. en

Odůvodnění

Systém data záznamu by měl být zaveden ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 99
ČL. 7 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

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 příslušnou valnou hromadou
jako akcionář příslušného emitenta.

2. Právo účastnit se valné hromady a 
hlasování  jakékoli společnosti může  ýt 
podmíněno tím, že se fyzická nebo 
právnická osoba prokáže v určitém časovém 
předstihu před příslušnou valnou hromadou
jako akcionář příslušné společnosti („datum 
záznamu“).

Členské státy nemusí použít předcházející 
pododstavec pro společnosti, které mají 
možnost ověřovat jména a adresy svých 
akcionářů z aktuálního seznamu akcionářů 
v den konání valné hromady.

Or. en

Odůvodnění

Běžný systém v EU – systém data záznamu – by poskytnul akcionářům lepší orientaci ve 
složitém systému účasti na valné hromadě.

V budoucnosti může být technicky možné ověřit totožnost akcionářů v den konání valné 



AM\631042CS.doc 33/67 PE 378.495v04-00

CS

hromady, takže nebude data záznamu třeba.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 100
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.
Nicméně toto datum nebude dříve než 
30 kalendářních dnů před konáním valné 
hromady.
Každý členský stát sdělí takto stanovené 
datum Komisi, která jej zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

3. Členské státy mohou stanovit odlišné 
datum záznamu pro společnosti emitující 
akcie na doručitele na jedné straně a pro 
společnosti emitující akcie na jméno na 
straně druhé. Pro oba typy společností bude 
datum záznamu jednotné v rámci členského 
státu.
Minimální lhůta, která musí být mezi datem 
oznámení valné hromady a datem záznamu, 
nepočítaje v to den oznámení a den 
záznamu, nesmí být kratší než:
a) 10 kalendářních dní v případě výroční 
valné hromady; a
b) 5 kalendářních dní v případě jiné valné 
hromady než výroční.

Or. en

Odůvodnění

Jednotné datum záznamu pro akcie na jméno i pro akcie na doručitele by znevýhodnilo akcie 
na jméno, protože jejich datum záznamu lze mnohem snadněji zorganizovat a může tak být 
mnohem blíže ke dni konání valné hromady.

V obou případech by mělo být datum záznamu co nejblíže ke dni konání valné hromady. Je 
potřebný dostatečný časový odstup mezi dnem oznámení a dnem záznamu, aby zvláště 
institucionální investoři mohli požadovat zpět vypůjčené akcie.

Poslední pododstavec byl přesunut do článku 16.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 101
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.

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

3. Každý členský stát zajistí, že se pro 
všechny společnosti použije jednotné datum 
záznamu. Členský stát však může stanovit 
jedno datum záznamu pro společnosti, které 
emitují akcie na doručitele, a jiné datum 
záznamu pro společnosti, které emitují 
akcie na jméno, pokud se použije pouze 
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hromady.

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

jedno datum záznamu pro všechny 
společnosti, které emitují oba typy akcií. 
Datum záznamu nesmí být více než 30 dní 
před dnem konání valné hromady, pro niž 
se použije. Každý členský stát provádějící 
toto ustanovení a čl. 5 odst. 1 zajistí, aby 
mezi posledním přípustným dnem pro 
svolání valné hromady a dnem záznamu 
uplynulo alespoň 10 dní, přičemž se tyto 
dva dny do počtu dní nezapočítávají.

Or. en

Odůvodnění

V systému, který stanoví velmi dlouhou oznamovací lhůtu (např. 60 dní), by druhý 
pododstavec navrhovaného pozměňovacího návrhu ponechal datum záznamu stále příliš 
vzdálené od data konání valné hromady.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 102
ČL. 7 ODST. 3

3. Datum uvedené v prvním pododstavci 
odstavce 2 stanoví pro valné hromady 
emitentů každý členský stát, ve kterém mají
emitenti sídlo.
Nicméně toto datum nebude dříve než 
30 kalendářních dnů před konáním valné 
hromady.
Každý členský stát sdělí takto stanovené 
datum Komisi, která jej zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

3. Členské státy mohou stanovit odlišné dny 
záznamu pro společnosti, které emitují 
akcie na doručitele, na straně jedné a pro ty 
společnosti, které emitují akcie na jméno, 
na straně druhé.
Minimální lhůta mezi datem oznámení 
valné hromady a datem záznamu, 
nepočítaje v to datum oznámení a datum 
záznamu, není kratší než:
a) 21 kalendářních dnů pro valné hromady 
a
b) 5 kalendářních dnů pro valné hromady 
svolávané za zvláštních nebo výjimečných 
podmínek.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné datum záznamu pro akcie na jméno i pro akcie na doručitele by znevýhodnilo akcie na 
jméno, protože jejich datum záznamu lze mnohem snadněji zorganizovat a může tak být 
mnohem blíže k valné hromadě.

Poslední pododstavec byl přesunut do článku 16.
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Rozdíl mezi běžnou a mimořádnou valnou hromadou spočívá v typu většiny. Možnost oznámit 
akcionářům za výjimečných okolností konání valné hromady v „krátké lhůtě“ vychází ze 
směrnice o nabídkách převzetí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 103
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. Datum uvedené v prvním pododstavci 
odstavce 2 stanoví pro valné hromady 
společností každý členský stát, v kterém 
mají společnosti sídlo.

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

Nicméně toto datum nebude v žádném 
případě dříve než 15 kalendářních dnů před 
konáním valné hromady.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem je maximálně usilovat o harmonizaci. Příslušné datum by mělo být co nejblíže k valné 
hromadě, aby se zabránilo riziku, že se valné hromady zúčastní „bývalí“ akcionáři.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 104
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.
Nicméně toto datum nebude dříve než 30 
kalendářních dnů před konáním valné 
hromady.
Každý členský stát sdělí takto stanovené 
datum Komisi, která jej zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

3. Datum uvedené v prvním pododstavci 
odstavce 2 nebude dříve než 30 kalendářních 
dnů před konáním valné hromady.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje záměr článku, že společnost by měla mít možnost přizpůsobit 
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datum záznamu své specifické situaci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 105
ČL. 8 ODST. 1

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

Členské státy společnostem umožní 
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 
na valné hromadě klást otázky a předkládat 
usnesení ze vzdáleného místa,

c) prostřednictvím mechanismu, který 
umožňuje hlasovat, a to před valnou 
hromadou nebo během ní.

V případě, kdy se hlasy odevzdávají před 
valnou hromadou, společnosti zajistí, aby 
výsledky hlasování nebyly oznámeny 
předem správním, řídícím a dozorčím 
orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Zvláště správní rada a dozorčí rada by neměly jako jediné předem znát výsledek hlasování 
osob, které volily na dálku. Výsledek by měl být v předstihu znám buď pouze nezávislé třetí 
straně (např. veřejnému notáři), nebo všem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 106
ČLÁNEK 9

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

vypouští se
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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 přípravy a 
ochranu důvěrnosti informací a 
obchodních zájmů emitentů. Za odpověď se 
považuje i zpřístupnění příslušné informace 
na internetových stránkách emitenta 
formou „často kladených otázek“.
3. Odpovědi na dotazy akcionáře uvedené 
v odstavci 1 jsou zpřístupněny všem 
akcionářům na internetových stránkách 
emitenta.

Or. en

Odůvodnění

Řádné řízení společnosti v Evropě předpokládá odpovídat na otázky, které společnosti 
akcionáři položí. Mnoho emitentů má oddělení pro vztahy s investory věnované speciálně 
tomuto účelu. Bylo by kontraproduktivní ukládat dialog mezi akcionáři a emitenty právním 
ustanovením a byrokracií. Tato záležitost by se měla ponechat vnitrostátním zákoníkům o 
řízení společnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hans-Peter Mayer

Pozměňovací návrh 107
ČLÁNEK 9

1. Akcionáři mají právo klást otázky ústně 
při valné hromadě a/nebo písemně nebo 
elektronicky před konáním valné hromady.
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 přípravy a 
ochranu důvěrnosti informací a 
obchodních zájmů emitentů. Za odpověď se 
považuje i zpřístupnění příslušné informace 
na internetových stránkách emitenta 
formou „často kladených otázek“.
3. Odpovědi na dotazy akcionáře uvedené 
v odstavci 1 jsou zpřístupněny všem 
akcionářům na internetových stránkách 
emitenta.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Řádné řízení společnosti znamená také vytvářet právní předpisy jen do té míry, v jaké je to 
nutné. Emitenti však již dnes odpovídají na otázky akcionářů dobrovolně a nanejvýš 
svědomitě. V důsledku rozšíření povinností o oznamování a zveřejňování – v neposlední řadě 
evropským právem – má ostatně okruh zájemců k dispozici tolik informací o kapitálovém 
podnikání jako nikdy dříve. Proto lze od tohoto předpisu upustit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 108
ČL. 9 ODST. 1

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

1. Akcionáři mají právo klást ústní otázky 
při valné hromadě, pokud se vztahují k 
bodům programu této valné hromady. 
Pokud společnost zajistí elektronické 
prostředky, mohou je akcionáři využívat ke 
kladení otázek při valné hromadě. Členské 
státy mohou akcionářům umožnit, aby 
otázky kladli písemně před konáním valné 
hromady.

Or. en

Odůvodnění

Aby si valná hromada zachovala povahu diskusního fóra, měli by akcionáři vždy mít možnost 
klást na valné hromadě otázky ústně. Členské státy jim také mohou umožnit klást otázky 
písemně před valnou hromadou. Povinnost povolit obě možnosti včetně využití e-mailu by 
mohla vyvolat značné zneužívání tohoto práva a byla by pro společnost příliš časově náročná 
i nákladná.

V souladu s článkem 8 by měla o použití elekronických prostředků rozhodnout společnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 109
ČL. 9 ODST. 1

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

1. Akcionáři oprávnění účastnit se valné 
hromady mají právo klást otázky vztahující 
se k bodům programu ústně při valné 
hromadě a/nebo písemně nebo elektronicky 
před konáním valné hromady.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 110
ČL. 9 ODST. 1

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

1. Akcionáři mají právo klást otázky 
písemně nebo elektronicky před konáním 
valné hromady.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnout akcionářům zákonné právo klást otázky ústně při valné hromadě by mohlo vytvořit 
podstatné praktické problémy a rušit průběh valné hromady. Společnosti předpokládají, že se 
budou zabývat otázkami akcionářů, zejména na výročních valných hromadách, ale pomohlo 
by, kdyby byla specifikována a zachována výsada předsedy valné hromady sledovat diskuse a 
zajistit jejich řádný průběh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 111
ČL. 9 ODST. 1

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

1. Akcionáři mají právo klást otázky ústně 
v průběhu valné hromady, které se vztahují 
k bodům programu valné hromady, nebo 
písemně před konáním valné hromady. Musí 
prokázat své oprávnění v den, kdy toto 
právo vykonávají.

Členské státy mohou stanovit jednotné 
datum v určitý počet dní před valnou 
hromadou a stanovit, že společnosti nejsou 
povinny odpovídat na otázky položené po 
tomto datu.

Or. en

Odůvodnění

Se zásadou, podle níž akcionáři mají právo klást otázky, je třeba souhlasit, avšak nařízení EU 
by neměla zacházet do podrobností, pokud jde o  provádění týkající se vykonávání tohoto 
práva.

Lhůty navržené Komisí nemohou zůstat ve své současné podobě, neboť by asi vedly 
k nesprávnému vykonávání práva klást otázky. Jestliže způsob kladení otázek není přísně 
organizován, mohl by být rychle zneužit, neboť zlomyslní akcionáři mohou toto právo použít 
se záměrem narušit průběh valné hromady množstvím nepodstatných otázek.
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Nemělo by být možné klást otázky elektronicky. Takové řešení je totiž nepraktické: vyžadovalo 
by to od úředníků ustavičné sledování jejich e-mailových adres a webových stránek 
společnosti. Také by to bylo nebezpečné, neboť zlomyslní akcionáři mohou klást útočné nebo 
znevažující otázky. Alternativní řešení také musí ukládat akcionářům, aby si vybrali mezi 
písemnou a ústní otázkou.

Dále není přijatelné ukládat emitentům povinnost zodpovídat jakékoli otázky libovolné 
povahy (návrh směrnice ukládá emitentům povinnost zodpovídat všechny položené otázky, 
která podléhá pouze opatřením na zajištění řádného průběhu valné hromady a ochrany 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů emitenta). Takový mechanismus je příliš mírný. Je 
nutné alespoň stanovit, že otázky musí mít přímý vztah k programu valné hromady.

Směrnice dále musí stanovit, že osoby, které chtějí klást otázky, musí prokázat, že jsou 
akcionáři. Tento požadavek je užitečný, pokud jde o akcie na jméno, a je nepostradatelný, 
jestliže jde o akcie na doručitele.

Směrnice musí členským státům povolit, aby ustanovily minimální časovou lhůtu mezi 
předložením písemné otázky a dnem konání valné hromady, což umožní úředníkům připravit 
odpovědi za přijatelných podmínek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 112
ČL. 9 ODST. 1

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Aby si valná hromada zachovala povahu diskusního fóra, měli by akcionáři vždy mít možnost 
klást valné hromadě otázky ústně i písemně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 113
ČL. 9 ODST. 1

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

1. Členské státy akcionářům umožní klást 
otázky vztahující se k bodům programu 
ústně při valné hromadě a/nebo písemně 
před konáním valné hromady.

Or. fr
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Odůvodnění

Členský stát musí mít možnost povolit akcionářům kladení ústních otázek při valné hromadě 
a/nebo písemných otázek před konáním valné hromady, které mohou být zaslány 
elektronickými prostředky. V zájmu řádného průběhu valné hromady se otázky musí vztahovat 
k bodům programu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 114
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 přípravy a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
emitentů. Za odpověď se považuje i 
zpřístupnění příslušné informace na 
internetových stránkách emitenta formou 
„často kladených otázek“. form of 
“frequently asked questions”.

2. Společnost na valné hromadě odpoví 
ústně na otázky položené akcionáři před 
konáním valné hromady a během ní.
Členské státy mohou přijmout nebo povolit 
společnosti, aby přijala opatření s cílem 
zajistit řádný průběh valné hromady a její
přípravy a ochranu důvěrnosti informací a 
obchodních zájmů společnosti. Členské 
státy umožní společnostem seskupit otázky 
stejného obsahu a odpovídat na ně „en 
bloc“. Za odpověď se považuje i 
zpřístupnění příslušné informace na 
internetových stránkách společnosti ve 
formátu „otázka – odpověď“. 

Or. en

Odůvodnění

Valná hromada je fórum, kde by měly být poskytnuty všechny požadované informace, aby si 
akcionáři mohli vytvořit jasnou a kompletní představu o činnosti společnosti. Proto je třeba 
zodpovědět veškeré ústní i písemné otázky ústně při valné hromadě. Lze odpovídat „en bloc“ 
na otázky ke stejnému tématu, takže společnosti mohou vyřídit velké množství otázek a zaručit 
tak, že akcionáři účastnící se valné hromady mohou činit informovaná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 115
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 přípravy a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 

2. Emitenti učiní všechny odpovídající 
kroky, aby odpověděli na otázky položené 
akcionáři, přičemž členské státy mohou 
přijmout nebo povolit emitentům, aby přijali 
opatření, zejména podle uvážení předsedy 
valné hromady, s cílem zajistit řádný průběh 
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emitentů.  Za odpověď se považuje i 
zpřístupnění příslušné informace na 
internetových stránkách emitenta formou 
„často kladených otázek“.

valných hromad a jejich přípravy, ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
emitentů a dodržování všcech zákonných 
nebo regulatorních omezení. Za odpověď se 
považuje i zpřístupnění příslušné informace 
na internetových stránkách emitenta formou 
„často kladených otázek“.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnout akcionářům zákonné právo klást otázky ústně při valné hromadě by mohlo vytvořit 
podstatné praktické problémy a rušit průběh valné hromady. Společnosti předpokládají, že se 
budou zabývat otázkami akcionářů, zejména na výročních valných hromadách, ale pomohlo 
by, kdyby byla specifikována a zachována výsada předsedy valné hromady sledovat diskuse a 
zajistit jejich řádný průběh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 116
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 přípravy a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
emitentů.

2. Společnosti na otázky položené akcionáři 
odpoví nejpozději během valné hromady 
před hlasováním.

Povinnost odpovídat na otázky položené 
akcionáři podléhá opatřením, která mohou 
členské státy přijmout nebo povolit 
společnostem, aby je přijaly, s cílem zajistit 
řádnou přípravu a průběh valných hromad, 
stejně jako ochranu důvěrnosti informací a 
obchodních zájmů emitentů.

Členské státy umožní společnostem seskupit 
otázky stejného obsahu a odpovídat na ně 
„en bloc“.

Za odpověď se považuje i zpřístupnění 
příslušné informace na internetových 
stránkách emitenta formou „často 
kladených otázek“.

Za odpověď se považuje i zpřístupnění 
příslušné informace na internetových 
stránkách společnosti ve formátu „otázka –
odpověď“.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice emitentům přímo neukládá povinnost odpovědět na otázky položené akcionáři 
před valnou hromadou. Valná hromada je totiž fórum, kde je třeba poskytovat informace. 
Směrnice by z tohoto důvodu a s ohledem na současný systém všech členských států měla 
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emitentům povolit odpovědět před valnou hromadou nebo během ní.

Emitenti by také měli mít možnost odpovědět „en bloc“ na otázky ke stejnému tématu: 
zajistilo by to, že se emitenti vypořádají s velkým množstvím otázek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 117
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 přípravy a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
emitentů.

Za odpověď se považuje i zpřístupnění 
příslušné informace na internetových 
stránkách emitenta formou „často 
kladených otázek“.

2. Společnost na valné hromadě odpoví
ústně na otázky položené akcionáři před 
konáním valné hromady a během ní. 
Členské státy mohou přijmout nebo povolit 
společnosti, aby přijala opatření s cílem 
zajistit řádný průběh valné hromady a její
přípravy a ochranu důvěrnosti informací a 
obchodních zájmů společnosti. Členské 
státy umožní společnostem seskupit otázky 
stejného obsahu a odpovídat na ně „en 
bloc“.

Or. fr

Odůvodnění

Na valné hromadě musí být poskytnuty všechny požadované informace, aby si akcionář mohl 
udělat přesnou a úplnou představu o výkonnosti společnosti. Proto by na valné hromadě měly 
být ústně zodpovězeny všechny ústní a písemné otázky. Je možné odpovídat en bloc na otázky 
vztahující se ke stejnému tématu. Díky tomu mohou společnosti i při velkém počtu otázek 
zajistit informované rozhodování akcionářů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 118
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 přípravy a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
emitentů. Za odpověď se považuje i
zpřístupnění příslušné informace na 
internetových stránkách emitenta formou 
„často kladených otázek“.

2. Společnost na otázky položené akcionáři 
odpoví nejpozději v průběhu valné hromady 
před hlasováním. Právo klást otázky a 
povinnost je zodpovídat podléhají 
opatřením, která členské státy mohou 
přijmout nebo povolit společnostem, aby je 
přijaly, s cílem zajistit řádnou přípravu a 
řádný průběh valné hromady a ochranu 
důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
společností nebo souvisejících podniků.
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Společnost není povinna odpovídat na 
otázky individuálně, jestliže požadovaná 
informace již byla zpřístupněna na 
internetových stránkách společnosti ve 
formátu „otázka – odpověď.

Členské státy mohou ustanovit, že 
společnost musí odpovědět na otázky 
položené akcionářem nebo akcionáři 
v přiměřené časové lhůtě, pokud akcionář 
nebo akcionáři drží 1 % akciového kapitálu 
této společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo zneužití práva klást otázky na valné hromadě, měly by mít členské státy 
možnost ustanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že společnosti mohou 
přijmout opatření s cílem zajistit řádnou přípravu a řádný průběh valné hromady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 119
ČL. 9 ODST. 3

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 3 by vedl k nákladné povinnosti vytvářet ověřené protokoly z celé valné hromady. 
Zveřejnění odpovědí by vedlo k časově náročným a nákladným sporům a právním řízením 
ohledně správné interpretace toho, co bylo řečeno, a o přiměřenosti odpovědí. Ustanovení se 
proto vypouští.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 120
ČL. 9 ODST. 3

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Dialog mezi společností a jejími akcionáři je klíčovým prvkem řádného řízení společnosti. 
Společnosti odpovídají dobrovolně a individuálně na otázky položené akcionáři. Evropské a 
vnitrostátní právo kromě toho vytvořilo přísný rámcový program povinností týkajících se 
transparentnosti a zveřejňování. Čl. 9 odst. 3 je tedy nadbytečný a vytvořil by jenom další 
byrokracii, aniž by zlepšil přímou komunikaci nebo uspokojil skutečné potřeby investorů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 121
ČL. 9 ODST. 3

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

3. Odpovědi na dotazy akcionáře uvedené v 
odstavci 1 mohou být zpřístupněny všem 
akcionářům na internetových stránkách 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 122
ČL. 9 ODST. 3

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

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

Or. en

Odůvodnění

Poskytnout akcionářům zákonné právo klást otázky ústně při valné hromadě by mohlo vytvořit 
podstatné praktické problémy a rušit průběh valné hromady. Společnosti předpokládají, že se 
budou zabývat otázkami akcionářů, zejména na výročních valných hromadách, ale pomohlo 
by, kdyby byla specifikována a zachována výsada předsedy valné hromady sledovat diskuse a 
zajistit jejich řádný průběh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 123
ČL. 10 ODST. 1

1. Každý akcionář má právo určit jakoukoli 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu jako 

1. Každý akcionář má právo určit jakoukoli 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu jako 
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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.
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 
jednoho z jeho většinových vlastníků.

Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 
kterékoli jedné valné hromadě.

zmocněnce, který se účastní a hlasuje na 
valné hromadě jeho jménem. Zmocněnec 
má stejná práva vyjádřit se a klást otázky 
na valné hromadě, jaká má akcionář, 
kterého zastupuje.
Kromě požadavku, že zmocněnec musí být 
způsobilý k právním úkonům, členské státy 
zruší veškeré právní předpisy, které omezují 
způsobilost osoby být jmenována 
zmocněncem, nebo povolí společnostem, 
aby takové předpisy zrušily.

1a. Členské státy mohou omezit jmenování 
zmocněncem pro jednu valnou hromadu 
nebo pro valné hromady konané v průběhu 
určitého období.
Aniž je dotčen čl. 13 odst. 5, mohou členské 
státy omezit počet osob, které může 
akcionář jmenovat zmocněncem ve vztahu 
k jedné valné hromadě.

1b. Kromě omezení výslovně uvedených 
v předcházejících odstavcích nesmějí 
členské státy omezit nebo povolit 
společnostem, aby omezily vykonávání 
práva akcionáře prostřednictvím 
zmocněnce z žádného důvodu kromě 
možného střetu zájmů mezi zmocněncem a 
akcionářem, v jehož zájmu je zmocněnec 
povinen jednat, a pokud tak činí, nesmějí 
členské státy ukládat jiné požadavky mimo
následujících:

a) členské státy mohou nařídit, aby 
zmocněnec oznámil některé konkrétní 
skutečnosti, které by mohly mít pro 
akcionáře význam při posuzování 
případného střetu zájmů;

b) členské státy mohou omezit nebo vyloučit 
výkon hlasovacích práv akcionáře 
prostřednictvím zmocněnců bez zvláštních 
hlasovacích pokynů pro každé usnesení, o 
němž má zmocněnec jménem akcionáře 
hlasovat;

c) členské státy mohou omezit nebo vyloučit 
přenos zmocnění na další osobu, což však 
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zmocněnci, který je právnickou osobou, 
nebrání ve výkonu jemu udělených práv 
prostřednictvím kteréhokoli člena jeho 
správního nebo řídícího orgánu nebo 
kteréhokoli z jeho zaměstnanců.

Střet zájmů ve smyslu tohoto odstavce může 
nastat zejména v případě, že zmocněnec:
i) je většinovým akcionářem společnosti 
nebo jiným subjektem kontrolovaným tímto 
akcionářem;
ii) je členem správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu nebo zaměstnancem 
nebo auditorem společnosti nebo 
většinovým akcionářem nebo 
kontrolovaným subjektem uvedeným v bodu 
i);
iii) má rodinný vztah s fyzickou osobou 
uvedenou v bodu ii).

Or. en

Odůvodnění

Liberalizace restriktivních vnitrostátních předpisů týkajících se jmenování osoby, kterou 
směrnice nazývá „zmocněncem“, aby hlasovala jménem akcionáře, je zásadním pro úspěch 
směrnice v praxi. Pozměňovací návrh volí pečlivý kompromis mezi právními náležitostmi 
ohledně střetu zájmů a ochranou volby akcionáře.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 124
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. 

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 je oprávněn vykonávat pouze ta 
práva vyjadřovat se, klást otázky, 
předkládat usnesení a hlasovat na valné 
hromadě, k jejichž výkonu by byl oprávněn 
akcionář, který jej jmenoval, a to v souladu 
s případnými pokyny akcionáře, který jej 
jmenoval.

Osoby, které může být svěřena plná moc, se 
nebudou týkat žádná omezení, kromě 

Osoby, které může být svěřena plná moc, se 
nebudou týkat žádná omezení, kromě 
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požadavku způsobilosti k právním úkonům. požadavku způsobilosti k právním úkonům.
Členský stát nicméně může omezit právo
zmocněnců vykonávat hlasovací práva podle 
svého uvážení, pokud tyto osoby:

Nicméně pokud členský stát omezí 
vykonávání práva akcionářů 
prostřednictvím zmocněnců, musí být tato 
omezení nezbytně nutná a přiměřená cíli 
řešit konflikt zájmů zmocněnce.
Tato opatření se mohou použít zvláště 
v případě, kdy zmocněnec:

a) jsou spojeny s emitentem v obchodním, 
rodinném či jiném vztahu,

a) je většinovým akcionářem společnosti 
nebo jiným subjektem kontrolovaným tímto 
akcionářem,

b) jsou většinovým vlastníkem akcií 
emitenta,

b) je členem správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu nebo většinovým 
akcionářem nebo kontrolovaným subjektem 
uvedeným v písm. a),

(c) jsou součástí vedení emitenta nebo 
jednoho z jeho většinových vlastníků.

c) má rodinný vztah s fyzickou osobou 
uvedenou v písm. b).

Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 
kterékoli jedné valné hromadě.

Vztah mezi akcionářem a zmocněncem 
nemá vliv na platnost aktů prováděných 
zmocněncem ve vztahu ke společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Úprava dává členským státům možnost řešit střet zájmů mezi zmocněncem na jedné straně a 
akcionářem nebo společnostmi na straně druhé. Členské státy mohou zvolit přiměřená 
opatření k řešení takových konfliktů.

Seznam není vyčerpávající, ale jmenuje některé jasné případy, v nichž členské státy omezí 
práva zmocněnců.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 125
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 
kterékoli jedné valné hromadě jeho jménem. 
Osoby, které může být svěřena plná moc, se 
nebudou týkat žádná přísnější omezení, než 
jaká mohou žádat členské státy. Výše 
uvedené požadavky se použijí také pro 
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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.

zahraniční fyzickou nebo právnickou 
osobu, která ve státě, v němž je společnost 
zapsána v obchodním rejstříku, vykonává 
hlasovací práva jakožto zmocněnec na 
základě svobody usídlení nebo svobody 
poskytovat služby.

Členské státy mohou vystavit vykonávání 
práv akcionáře prostřednictvím zmocněnce 
pouze takovým omezením a požadavkům, 
jaké jsou nezbytné k řešení střetu zájmů.
Zmocněnec je povinen hlasovat jménem 
akcionáře.

Akcionář může určit pouze jednu osobu, aby 
za něj jednala jako zmocněnec na kterékoli 
jedné valné hromadě.

Pro každou jednu valnou hromadu může 
akcionář určit pouze jednu osobu, aby za něj 
jednala jako zmocněnec, pokud jde o akcie, 
které drží na stejném účtu.

Or. en

Odůvodnění

I když je systém hlasování na základě plné moci pozitivní, akcionář by neměl mít možnost 
jmenovat jakoukoli osobu, aby jej zastupovala na valné hromadě. Směrnice musí členským 
státům umožnit, aby uložily zvláštní požadavky, pokud jde o totožnost zmocněnce, zejména 
s cílem omezení přístupu na valnou hromadu pro výhradní akcionáře. Tato možnost je 
zásadní pro řádné fungování francouzského systému, který svěřuje valným hromadám 
akcionářů obzvláště významná práva.

Směrnice umožní členským státům omezit vykonávání hlasovacích práv vykonávaných 
zmocněnci s cílem řešit všechny střety zájmů, k nimž může dojít, například mezi zmocněncem 
a akcionářem nebo mezi zmocněncem a emitentem.

Směrnice uloží zmocněnci povinnost hlasovat jménem akcionáře. Je to nutné pro zajištění 
spolehlivosti systému plné moci.

Objasnění, podle nějž se zákaz jmenovat více osob uplatňuje na akcie držené na stejném účtu, 
by umožnilo akcionářům, kteří drží akcie na více účtech téhož emitenta, jmenovat každou 
z institucí držících účet jakožto zmocněnce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 126
ČL. 10 ODST. 1

1. Každý akcionář má právo určit jakoukoli 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu jako 
zmocněnce, který se účastní a hlasuje na 

1. Každý akcionář má právo určit jakoukoli 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu jako 
zmocněnce, který se účastní a hlasuje na 



PE 378.495v04-00 50/67 AM\631042CS.doc

CS

valné hromadě jeho jménem. Osoby, které 
může být svěřena plná moc, se nebudou 
týkat žádná omezení, kromě požadavku 
způsobilosti k právním úkonům.

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 
jednoho z jeho většinových vlastníků.

valné hromadě jeho jménem. Kromě 
požadavku, aby zmocněnec měl způsobilost 
k právním úkonům, mohou členské státy 
podmínit výkon práv akcionáře 
prostřednictvím zmocněnců pouze takovými 
omezeními a požadavky, které jsou 
nezbytné k řešení střetu zájmů zmocněnce, 
za předpokladu, že jsou takové požadavky 
přiměřené cíli; v rámci těchto opatření 
nesmí členské státy stanovit jiné požadavky 
než tyto:

a) členské státy mohou nařídit, aby 
zmocněnec oznámil některé konkrétní 
skutečnosti, které by mohly mít pro 
akcionáře význam při posuzování 
případného střetu zájmů;

b) členské státy mohou omezit nebo vyloučit 
výkon hlasovacích práv akcionáře 
prostřednictvím zmocněnců bez zvláštních 
hlasovacích pokynů pro každé usnesení, o 
němž má zmocněnec jménem akcionáře 
hlasovat;

c) členské státy mohou omezit nebo vyloučit 
přenos zmocnění na další osobu, což však 
zmocněnci, který je právnickou osobou, 
nebrání ve výkonu jemu udělených práv 
prostřednictvím kteréhokoli člena jeho 
správního nebo řídícího orgánu nebo 
kteréhokoli z jeho zaměstnanců.

Akcionář může určit pouze jednu osobu, aby 
za něj jednala jako zmocněnec na kterékoli 
jedné valné hromadě.

Akcionář může určit pouze jednu osobu, aby 
za něj jednala jako zmocněnec na kterékoli 
jedné valné hromadě.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový odstavec členským státům umožňuje řešit všechny případné střety zájmů 
zmocněnců. Členské státy musí mít možnost zvolit v případě takových střetů zájmů vhodná 
opatření. Konflikty uvedené v kompromisním návrhu předsednictví jsou relevantnější než 
konflikty uvedené v původním návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 127
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.
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 
jednoho z jeho většinových vlastníků.
Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 
kterékoli jedné valné hromadě.

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 je oprávněn vykonávat pouze ta 
práva vyjadřovat se, klást otázky, 
předkládat usnesení a hlasovat na valné 
hromadě, k jejichž výkonu by byl oprávněn 
akcionář, který jej jmenoval, a to v souladu 
s případnými pokyny akcionáře, který jej 
jmenoval.

Or. fr

Odůvodnění

Odstavec 3 je přesunut do odstavce 1, který by se měl týkat základních práv zmocněnce. 
Jmenování zmocněnce znamená, že tento obdržel oprávnění jednat jménem akcionáře. Toto 
jmenování musí být doplněno zvláštními hlasovacími pokyny. Zmocněnec jedná v souladu 
s pokyny, jež obdržel od akcionáře, který jej jmenoval.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 128
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.

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.

Totožnosti osoby a počtu osob, kterým může 
být svěřena plná moc, se nebudou týkat 
žádná omezení, kromě požadavku 
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způsobilosti k právním úkonům.
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.

Jestliže členský stát omezí způsob, jakým 
zmocněnec může vykonávat hlasovací 
práva, tato omezení musí být nezbytná pro 
řešení střetu zájmů a přiměřená tomuto cíli.

Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 
kterékoli jedné valné hromadě.

Vztah mezi akcionářem a zmocněncem se 
nedotýká platnosti jednání zmocněnce ve 
vztahu ke společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Akcionář může vlastnit akcie v téže společnosti odlišnými prostředky, přímo a prostřednictvím 
diskrečních a společných investičních nástrojů, což může vést ke jmenování různých 
zmocněnců. Toto ustanovení neodráží skutečnost a mělo by být ze směrnice vypuštěno. 
Členské státy také mají nadále právo upravovat obecné záležitosti týkající střetu zájmů, které 
mohou překračovat vztah mezi akcionářem a zmocněncem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 129
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 
jednu nebo více fyzických nebo 
právnických osob 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.

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 

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 
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emitenta,

(c) jsou součástí vedení emitenta nebo 
jedním z jeho většinových vlastníků.

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.

Or. en

Odůvodnění

Akcionář by měl mít právo udělit více než jedno zplnomocnění (za předpokladu, že je 
upřesněn počet akcií, o kterých může každý zmocněnec hlasovat), což může být z praktických 
důvodů nutné tam, kde se prospěch plynoucí z jeho podílové účasti různí. V ustanovení by 
mělo být jednoznačně uvedeno, že hlasování není neplatné, pokud zmocněnec hlasuje 
v rozporu s pokyny. V čl. 10 odst. 3 by mělo být upřesněno, že se od společnosti neočekává, že 
bude vědět, jestli zmocněnec v souvislosti s vystupováním a zodpovídáním otázek na valné 
hromadě obdržel pokyny či nikoli.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 130
ČL. 10 ODST. 1A (nový)

1a. Bez ohledu na čl. 13 odst. 5 akcionář 
může jmenovat pouze jednoho zmocněnce 
pro akcie na jednom účtu a ve vztahu 
k jedné valné hromadě.

Or. en

Odůvodnění

Je příliš přísné omezit počet zmocněnců jednoho akcionáře, jak navrhuje Komise. Akcionář 
může držet akcie stejné společnosti na odlišných účtech, měl by tedy mít možnost jmenovat 
tolik zmocněnců, kolik má účtů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Diana Wallis, Sharon Bowles

Pozměňovací návrh 131
ČL. 10 ODST. 1B (nový)

1b. Členské státy mohou požadovat, aby 
zmocněnci uchovávali záznam s pokyny po 
určenou minimální dobu a aby na vyžádání 
potvrdili, že pokyny ohledně hlasování 
provedli.
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Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou chtít řešit situaci, kdy zprostředkovatel nehlasoval podle pokynů, které 
obdržel od akcionáře, který jej jmenoval. Členské státy proto mohou požadovat, aby 
zmocněnci uchovávali záznam s pokyny a na vyžádání potvrdili, že pokyny ohledně hlasování 
provedli.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 132
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. Zmocněnec může být zplnomocněn více 
než jedním akcionářem bez omezení, co se 
týče množství akcionářů takto 
zastupovaných. Pokud zmocněnec zastupuje 
několik akcionářů, může hlasovat odlišně na 
účet různých akcionářů v souladu 
s případnými hlasovacími pokyny 
udělenými akcionářem, kterého zmocněnec 
zastupuje.

Or. en

Odůvodnění

Nová formulace objasňuje, že zmocněnec nesmí rozdělovat hlasy jednoho a téhož akcionáře, 
který jej jmenoval. Dále se bere v ůvahu, že ne vždy existují konkrétní pokyny o hlasování. 
Jmenování zmocněnce předpokládá, že zmocněnec je oprávněn jednat jménem akcionáře. 
Toto jmenování může, avšak nemusí být doplněno konkrétními pokyny o hlasování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 133
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 

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 
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zastupuje. zastupuje.

Pokud hlasování zmocněnce neodráží 
pokyny příslušného akcionáře, není pro to 
neplatné.

Or. en

Odůvodnění

Akcionář by měl mít právo udělit více než jedno zplnomocnění (za předpokladu, že je 
upřesněn počet akcií, o kterých může každý zmocněnec hlasovat), což může být z praktických 
důvodů nutné tam, kde se prospěch plynoucí z jeho podílové účasti různí. V ustanovení by 
mělo být jednoznačně uvedeno, že hlasování není neplatné, pokud zmocněnec hlasuje 
v rozporu s pokyny. V čl. 10 odst. 3 by mělo být upřesněno, že se od společnosti neočekává, že 
bude vědět, jestli zmocněnec v souvislosti s vystupováním a zodpovídáním otázek na valné 
hromadě obdržel pokyny či nikoli.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 134
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. Zmocněnec má při valné hromadě stejná 
práva hlasovat, vyslovit se a klást otázky, 
jako by měl akcionář, kterého zastupuje, 
pokud mu akcionář neuloží jinak. Emitenti 
nemají odpovědnost za ověřování, zda 
zmocněnci jednají na valných hromadách 
v souladu s pokyny akcionářů.

Or. en

Odůvodnění

Akcionář by měl mít právo udělit více než jedno zplnomocnění (za předpokladu, že je 
upřesněn počet akcií, o kterých může každý zmocněnec hlasovat), což může být z praktických 
důvodů nutné tam, kde se prospěch plynoucí z jeho podílové účasti různí. V ustanovení by 
mělo být jednoznačně uvedeno, že hlasování není neplatné, pokud zmocněnec hlasuje 
v rozporu s pokyny. V čl. 10 odst. 3 by mělo být upřesněno, že se od společnosti neočekává, že 
bude vědět, jestli zmocněnec v souvislosti s vystupováním a zodpovídáním otázek na valné 
hromadě obdržel pokyny či nikoli.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 135
ČL. 11 ODST. 1A (nový)
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1a. Členské státy zajistí, aby jmenování 
zmocněnců a oznámení o jmenování 
zmocněnců určené společnosti měla 
písemnou formu.
Členské státy umožní akcionářům jmenovat 
zmocněnce elektronickými prostředky. 
Zajistí rovněž, aby společnosti přijaly 
takové jmenování a oznámení podané 
poštou nebo elektronickými prostředky 
podle toho, který prostředek akcionář zvolí.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování zmocněnce by také mělo být oznámeno společnosti, aby tato mohla kontrolovat, 
vzhledem k jakému počtu akcií takový zmocněnec jedná. Aby se usnadnilo a urychlilo 
jmenování zmocněnců v přeshraničním kontextu, musí být také možné provést takové 
jmenování a jeho oznámení prostřednictvím elektronických prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 136
ČL. 11 ODST. 1A (nový)

1a. Členské státy zajistí, že zmocněnci 
mohou být jmenováni a jmenování 
oznámeno společnosti pouze písemně, 
nevylučují ale podání buď poštou nebo 
prostřednictvím elektronického podpisu 
nebo pomocí elektronických prostředků. 
Členské státy ponechají společnostem 
možnost výběru jednoho způsobu podání.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, že elektronický podpis je také akceptován jako prostředek pro 
potvrzení zmocněnce a jeho vyslání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 137
ČL. 12 ODST. 1

1. Jakýkoli akcionář  kótované společnosti 
má možnost hlasovat poštou ještě před 
konáním valné hromady, což může podléhat

1. Členské státy mohou společnostem 
povolit, aby nabídly akcionářům možnost 
hlasovat poštou ještě před konáním valné 
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jen takovým požadavkům, které jsou 
nezbytné k zajištění ověření totožnosti 
akcionářů a jsou tomuto cíli přiměřené.

hromady, což podléhá jen takovým 
požadavkům, které jsou nezbytné k zajištění 
ověření totožnosti akcionářů a jsou tomuto 
cíli přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Hlasování poštou bude postupně nahrazeno elektronickým hlasováním, které je levnější a 
rychlejší. Členské státy proto nemusí mít povinnost společnostem povolit, aby nabízely tuto 
možnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 138
ČL. 12 ODST. 1

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 
akcionářů a jsou tomuto cíli přiměřené.

1. Členské státy povolí společnostem, aby 
akcionářům nabízely možnost hlasovat 
korespondenčně ještě před konáním valné 
hromady, což podléhá jen takovým 
požadavkům, které jsou nezbytné k zajištění 
ověření totožnosti akcionářů a jsou tomuto 
cíli přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „poštou“ směřuje ke klasickému způsobu korespondence. Společnosti musí mít možnost 
používat moderní prostředky komunikace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 139
ČLÁNEK 13

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.

2. Tam, kde jsou akcie drženy na 
souhrnných účtech, není povoleno 
požadovat, aby byly dočasně registrovány 

1. Tento článek se použije tam, kde je 
v důsledku platného práva fyzická či 
právnická osoba jednající za obchodním 
účelem jménem jiné fyzické nebo právnické 
osoby (dále jen „klient“) považována za 
akcionáře.

2. Tam, kde platné právo ukládá požadavky 
na zveřejnění jako předpoklad pro 
vykonávání hlasovacích práv akcionářem 
uvedeným v odstavci 1, nebude požadováno 
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na individuálních účtech, s cílem umožnit 
vykonávat na valné hromadě hlasovací 
práva související s těmito akciemi.

více než seznam prozrazující společnosti 
totožnost všech klientů a počet akcií, o 
nichž se tímto jménem hlasuje.

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 
právnická osoba udělila pokyny. Fyzická či 
právnická osoba uvedená v odstavci 1 
uchová po minimální dobu jednoho roku 
důkazy o daných pokynech.

3. Tam, kde platné právo ukládá formální 
požadavky na oprávnění akcionáře 
uvedeného v odstavci 1 k vykonávání 
hlasovacích práv nebo hlasovacích pokynů, 
nepřesahují tyto formální požadavky to, co 
je nezbytné pro ověření totožnosti klienta 
nebo pro ověření obsahu hlasovacích 
pokynů a jsou přiměřené těmto cílům.

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 platné právo omezuje počet 
osob, které může akcionář jmenovat jako 
zmocněnce podle čl. 10 odst. 1 písm. a), tato 
omezení nesmí bránit akcionáři uvedenému 
v odstavci 1 svěřit plnou moc každému ze 
svých klientů nebo jakékoli jiné třetí straně, 
kterou tato osoba určí.

Or. en

Odůvodnění

Článek 13 se zabývá vykonáváním hlasovacích práv v případech, kdy osoba pokládaná 
vnitrostátním právem za akcionáře není osobou, která učinila rozhodnutí vložit peníze do 
akcií. V těchto případech jeden „akcionář“ může jednat na jedné valné hromadě jménem 
velkého počtu různých investorů. Je důležité, aby nebyla těmto akcionářům kladena omezení, 
která by takové investory diskriminovala.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 140
ČL. 13 ODST. 1

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 se použije tam, kde 
v důsledku platného práva fyzická či 
právnická osoba jednající jménem jiné je 
považována za akcionáře.
a) Členské státy mohou povolit 
společnostem požadovat, aby totožnost 
osoby, jejímž jménem jedná osoba uvedená 
v odstavci 1, byla společnosti prozrazena, 
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společně s počtem hlasovacích práv a 
hlasovacích pokynů.
b) Osoby uvedené v odstavci 1 odevzdávají
hlasy spojené s akciemi, které drží na účet 
jiné fyzické či právnického subjektu, pokud 
obdrželi od této jiné osoby nebo subjektu 
pokyny, že tak mají činit.
Osoba uvedená v odstavci 1 uchovává 
záznam pokynů po dobu minimálně 
jednoho roku.

Or. en

Odůvodnění

1a: Musí být požadována identifikace. Je to samostatný požadavek, který musí existovat 
nezávisle na tom, zda jsou cenné papíry drženy na souhrnném účtu. Požadavky na zveřejnění 
směřují k úplné transparentnosti.

1b: Toto ustanovení se inspiruje třetím odstavcem znění navrženého Komisí a ukládá 
povinnost hlasovat za podmínky, že osoba uvedená v odstavci 1 obdržela pokyny od osoby 
nebo subjektu, na jehož účet jedná. Je to povinnost, nikoli pouhá možnost. Uvádí se na 
začátku článku, neboť se zabývá zásadami hlasování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 141
ČL. 13 ODST. 2

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 platné právo povoluje osobě 
uvedené v odstavci 1 držet akcie osoby, 
jejímž jménem jedná, na souhrnném účtu 
svým vlastním jménem, členské státy 
mohou povolit, aby akcie nemusely být 
dočasně registrovány jménem osob, jejichž 
jménem osoba jedná, nebo převedeny na 
individuální účty, s cílem umožnit 
vykonávat na valné hromadě hlasovací práva 
související s těmito akciemii, jestliže osoba 
uvedená v odstavci 1 poskytne společnosti 
podrobný rozpis akcionářů, které zastupuje, 
jejich totožnost, počet jejich hlasovacích 
práv a jejich hlasovací pokyny..

Or. en
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Odůvodnění

Absolutní zákaz oddělení může způsobit v praxi vážné problémy v souladu, jestliže se 
transakce s cennými papíry budou provádět poté, co emitent obdržel hlasovací pokyny: např. 
emitent obdrží od zprostředkovatele 60 hlasů pro a 40 proti. Poté obdrží oznámení, že 20 
akcií bylo prodáno. Jak bude vědět, zda šlo o hlasy pro nebo proti?

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 142
ČL. 13 ODST. 3

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 
právnická osoba udělila pokyny. Fyzická či 
právnická osoba uvedená v odstavci 1 
uchová po minimální dobu jednoho roku 
důkazy o daných pokynech.

3. Jestliže osoba uvedená v odstavci 1 jedná 
jménem více než jednoho akcionáře, 
hlasuje vždy podle pokynů, které obdržela, i 
když to znamená hlasovat o některých 
akciích odlišně než o jiných.

Or. en

Odůvodnění

Stačí uvést osobu uvedenou v odstavci 1 bez dalších upřesnění nebo okolností. Povinnost není 
omezena na případ sdruženého účtu. Jestliže nastane situace, kdy je třeba hlasovat o 
některých akciích odlišně od jiných, je takové hlasování povinností, nikoli možností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 143
ČL. 13 ODST. 3

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 
právnická osoba udělila pokyny. Fyzická či 
právnická osoba uvedená v odstavci 1 
uchová po minimální dobu jednoho roku 
důkazy o daných pokynech.

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 
právnická osoba udělila pokyny. Rovněž jim 
nebude bráněno hlasovat v případech, kdy 
jim dohody umožňují hlasovat podle svého 
uvážení, co se týče jejich cenných papírů, 
které drží na účet jiné fyzické nebo 
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právnické osoby. Fyzická či právnická osoba 
uvedená v odstavci 1 uchová po minimální 
dobu jednoho roku důkazy o daných 
pokynech.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti drží zprostředkovatelé, např. investiční manažeři, mnoho akcií drží současně, 
přičemž mají podle ujednání možnost hlasovat podle svého uvážení. Znění navržené Komisí 
neobjasňuje, zda jim to bude povoleno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 144
ČL. 13 ODST. 4

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. Osoba uvedená v odstavci 1 nemůže 
bránit osobě, jejímž jménem jedná, ve 
vykonávání hlasovacích práv spojených 
s akciemi, jestliže je o tom společnost 
zpravena.

Or. en

Odůvodnění

Konečný akcionář má vždy možnost hlasovat, ale je třeba, aby měl emitent právní jistotu. 
Oznámení utvoří obecnou představu, zda je třeba zplnomocnění ponechat smluvním 
ustanovením. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 145
ČL. 13 ODST. 5

5. 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 

5. Osoba uvedená v odstavci 1 svěří na 
žádost svého klienta plnou moc tomuto 
klientovi nebo jakékoli jiné třetí straně, 
kterou tento klient určí.



PE 378.495v04-00 62/67 AM\631042CS.doc

CS

třetí straně, kterou tato osoba určí.

Or. en

Odůvodnění

Aby klient (ekokomický akcionář) mohl vykonávat svá hlasovací práva, měl by mít právo 
požadovat od zákonného akcionáře, který spravuje jeho akcie, aby mu svěřil plnou moc.

Pozměňovací návrh, který předkládá Wolf Klinz

Pozměňovací návrh 146
ČLÁNEK 13A (nový)

Článek 13a
Vykonávání hlasovacích práv 

zrpostředkovateli
1. Tento článek se použije pro každou 
fyzickou nebo právnickou osobu, které je 
povoleno jako součást pravidelné činnosti a 
za obchodním účelem držet účty s cennými 
papíry na účet jiné fyzické nebo právnické 
osoby a která není osobou uvedenou 
v čl. 13 odst. 1 (dále „zprostředkovatel“).

2. Zprostředkovatelé vykonávají hlasovací 
práva pouze na základě obecného 
smluvního rámce mezi zprostředkovatelem 
a klientem nebo v rámci zvláštních pokynů, 
které obdrželi od klienta pro příslušné 
hlasování.

3. Zprostředkovatelé jsou povinni buď 
odevzdat hlasy spojené s akciemi podle 
pokynů svých klientů, nebo převést tyto 
hlasovací pokyny na jiného 
zprostředkovatele, který drží akcie.

4. Členské státy mohou uložit 
zprostředkovatelům povinnost, aby po 
určitou minimální dobu uchovali záznam 
svých pokynů a aby na žádost potvrdili, že 
hlasovací pokyny byly provedeny.

Or. en
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Odůvodnění

Nový článek 13a (nový) se zabývá zprostředkovateli a je chápán jako doplnění článku 10. 
Akcionáři běžně drží své akcie prostřednictvím sítě zprostředkovatelů v různých jurisdikcích. 
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, který předkládá Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 147
ČLÁNEK 13A (nový)

Článek 13a
1. Pro účely tohoto článku:
a) „zprostředkovatelé“ jsou fyzické nebo 
právnické osoby, které vstupují za 
obchodním účelem do smluvních vztahů 
(„příslušné dohody“), aby jednali jako 
akcionáři nebo depozitáři v souvislosti 
s akciemi nebo jinak zastupovali zájmy na 
akciích jménem jiných fyzických nebo 
právnických osob („zákazník“); ale
b) tyto osoby nejsou zprostředkovatelé ve 
vztahu k akciím, do nichž se rozhodly vložit 
prostředky zákazníka.
2. Členské státy zajistí, aby každá příslušná 
dohoda byla v souladu s odstavcem 3 nebo 
odstavcem 4.
3. Příslušná dohoda je považována za 
vyhovující tomuto odstavci, stanoví-li, že:
a) jestliže zákazník udělí zprostředkovateli 
pokyny o vykonávání hlasovacích práv 
spojených s akciemi, zprostředkovatel musí 
zajistit, aby byly v souladu; a
b) jestliže zprostředkovatel obdrží oznámení 
svolávající valnou hromadu, musí jej předat 
zákazníkovi nebo jej předat podle pokynů 
zákazníka.

Členské státy mohou požadovat, aby 
zprostředkovatelé po určitou dobu poté, co 
jim zákazníci udělili pokyny, uchovávali 
záznam těchto pokynů a potvrdili, že 
pokyny byly provedeny nebo předány.
4. Příslušná dohoda je považována za 
vyhovující tomuto odstavci, stanoví-li, že 
zákazník není oprávněn udělovat pokyny o 
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vykonávání hlasovacích práv.
5. Členské státy zajistí, že dříve než 
zprostředkovatelé vstoupí do příslušného 
smluvního vztahu, objasní zákazníkům, 
zda, případně jak budou moci udělovat 
pokyny o vykonávání hlasovacích práv.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho investorů má zájmy v akciích prostřednictvím „sítě zprostředkovatelů“. V těchto 
případech závisí možnost investora vykonávat hlasovací práva spojená s jeho akciemi ve 
velké míře na tom, jak účinně probíhá v „síti“ komunikace. Každý článek, který se tímto 
tématem zabývá, musí proces komunikace umožňovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 148
ČLÁNEK 13A (nový)

Článek 13a
Členské státy zajistí, že profesionální 
zprostředkovatelé, kteří smějí držet akcie za 
obchodním účelem jménem jiné fyzické 
osoby nebo právnického subjektu, musí 
buď vykonávat hlasovací práva spojená 
s akciemi podle pokynů této fyzické osoby 
nebo právnické entity (svého klienta), nebo 
předat hlasovací pokyny jinému 
profesionálnímu zprostředkovateli, který 
drží akcie, jestliže tyto pokyny byly uděleny.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné na evropské úrovni snanovit, že profesionální zprostředkovatelé usnadňují 
vykonávání hlasovacích práv. V přeshraničních vztazích mohou vznikat dlouhé řetězce 
zprostředkovatelů. Kromě toho se v řetězci mohou uplatňovat odlišné (vnitrostátní) předpisy, 
což má vliv na osobu, která je oprávněna vykonávat hlasovací práva. Proto musí mít investoři 
možnost kontrolovat hlasovací práva spojená s akciemi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 149
AČLÁNEK 14

Článek 14 vypouští se
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Sčítání hlasů
Pro účely sčítání hlasů se zohlední všechny 
hlasy související s jakýmkoli usnesením 
předloženým ke schválení na valné 
hromadě.

Or. en

Odůvodnění

Doslovný výklad tohoto článku vede k praktické potřebě „sčítat hlasy“, aby byly 
„zohledněny“, což by přineslo značné a případně nepřekonatelné praktické problémy, protože 
ve většině případů se hlasuje aklamací. Společnosti nemohou být nuceny, aby k tomuto účelu 
zavedly elektronické systémy hlasování, což by pro ně představovalo další náklady, zejména 
pro malé a střední společnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Pierre Audy

Pozměňovací návrh 150
ČL. 15 ODST. 1

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. Ve lhůtě, která nepřesáhne 15 
kalendářních dnů ode dne konání valné 
hromady, zveřejní společnost na svých 
internetových stránkách výsledky hlasování 
o každém usnesení předloženém na valné 
hromadě. Tyto výsledky budou dostupné na 
webové stránce společnosti do konce lhůty, 
která nepřesáhne dva roky ode dne, kdy 
byly zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné, aby tato směrnice stanovila časovou lhůtu, po kterou budou dostupné 
výsledky hlasování. Vhodné je období dvou let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 151
ČL. 15 ODST. 2

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Doslovný výklad tohoto článku vede k praktické potřebě „sčítat hlasy“, aby byly 
„zohledněny“, což by přineslo značné a případně nepřekonatelné praktické problémy, protože 
ve většině případů se hlasuje aklamací. Společnosti nemohou být nuceny, aby k tomuto účelu 
zavedly elektronické systémy hlasování, což by pro ně představovalo další náklady, zejména 
pro malé a střední společnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 152
ČL. 15 ODST. 2

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

Výsledky hlasování budou u každého 
usnesení obsahovat nejméně procentuální 
podíl hlasů pro nebo proti každému 
usnesení.V případě sčítání hlasů bude u 
výsledků hlasování pro každé usnesení 
uveden počet akcií, o kterých se hlasovalo.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by zde být ustanovení týkající se hlasování aklamací. V takových případech by nebylo 
možné znát počet akcií, vzhledem ke kterým se hlasovalo, bylo by však možné určit podíl hlasů 
pro nebo proti určitému usnesení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 153
ČLÁNEK 17A (nový)

Článek 17a
Přezkoumání

Komise do * podá zprávu o působení této 
směrnice Evropskému parlamentu a Radě. 
Zvláštní pozornost věnuje posouzení účinku 
časových lhůt stanovených v článku 5 pro 
svolání valné hromady a potřebě je 
revidovat.

* Tři roky od data stanoveného v článku 
16.

Or. en

Odůvodnění

V rámci lepšího regulačního programu Komise systematicky přezkoumá působení nově 
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přijatých směrnic. Zejména bude přezkoumána lhůta pro oznámení stanovená ve článku 5 z 
hlediska technologického vývoje, který může umožnit stanovení kratší lhůty.


