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Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 1
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh ECON 3)

Bod odůvodnění 4

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

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

Navíc se směrnice 2001/34/ES zaměřuje na 
informace, které emitenti musí zveřejnit na 
trhu, a nepočítá tedy se samotným 
hlasovacím procesem akcionářů. Proto by 
v zájmu ochrany investorů a podpory 
snadného a účinného výkonu práv 
akcionářů souvisejících s akciemi 
s hlasovacím právem měly být stanoveny 
určité minimální standardy. Pokud jde o 
jiné než hlasovací právo, mohou členské 
státy rozšířit tyto minimální standardy i na 
akcie, které nejsou spojeny s hlasovacím 
právem, jestliže tyto akcie již takové 
standardy nemají.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 2
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 49 a ECON 5)

Bod odůvodnění 6

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

(6) Akcionáři by měli mít možnost hlasovat 
v průběhu valné hromady nebo před jejím 
konáním na základě informovanosti, bez 
ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 
Všichni akcionáři by měli mít dostatečný čas 
na posouzení dokumentů určených 
k předložení na valné hromadě a na 
rozhodnutí, jak budou o svých akciích 
hlasovat. Za tímto účelem by se mělo 
akcionářům včas zaslat řádné oznámení o 
konání valné hromady, spolu s úplnými 
informacemi, které mají být na valné 
hromadě předloženy. Moderní technologie 
nabízí možnosti okamžité dostupnosti 
informací, které by se měly využívat. Tato 
směrnice předpokládá, že všechny uvedené 
společnosti již mají internetovou stránku.
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Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 3
(Nový pozměňovací návrh)
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Akcionáři by měli mít obecně možnost 
dávat body na program jednání valné 
hromady a předkládat návrhy usnesení 
k jednotlivým bodům programu jednání. 
Aniž jsou dotčeny různé časové rámce a 
předepsané postupy, které jsou 
v současnosti platné ve Společenství, výkon 
těchto práv by měl být spojen se dvěma 
základními pravidly, tj. že žádná hranice 
požadovaná pro výkon těchto práv nesmí 
být vyšší než 5 % akciového kapitálu 
společnosti a že všichni akcionáři by měli 
vždy obdržet konečnou verzi programu 
jednání včas, aby se mohli připravit na 
diskusi a hlasování k jednotlivým bodům 
programu jednání.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 4
(Nový pozměňovací návrh)
Bod odůvodnění 6b (nový)

(6b) Každý akcionář by měl mít obecně 
možnost klást otázky související s body 
programu jednání valné hromady a dostat 
na ně odpověď, přičemž předpisy o tom, jak 
a kdy mají být otázky pokládány a 
zodpovídány, by měly stanovit členské státy. 

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 5
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 51, 52 a ECON 10)

Bod odůvodnění 7

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

(7) Společnostem by neměly být kladeny 
žádné právní překážky v tom, aby nabízely 
svým akcionářům možnost účasti na valné 
hromadě formou elektronických 
prostředků. Hlasování bez fyzické účasti na 
valné hromadě, ať už pomocí 
korespondenčního hlasování nebo pomocí 
elektronických prostředků, by nemělo být 
předmětem jiných omezení, než jsou 
omezení potřebná pro ověření totožnosti a 
pro bezpečnost komunikace. To však nesmí 
bránit členským státům v přijetí předpisů, 
jejichž cílem je zajistit, aby hlasování 
odráželo za všech okolností záměr 
akcionářů, včetně pravidel zaměřených na 
řešení situací, kdy nastanou nebo vyjdou 
najevo nové okolnosti poté, co akcionář již 
odevzdal svůj hlas prostřednictvím 
korespondenčního hlasování nebo pomocí 
elektronických prostředků.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 6
(Nový pozměňovací návrh)
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Jestliže se hlasování provádí 
prostřednictvím finančních 
zprostředkovatelů, účinnost hlasování podle 
pokynů závisí do značné míry na efektivitě 
řetězce zprostředkovatelů, vzhledem k tomu, 
že investoři nemohou zpravidla vykonávat 
hlasovací právo spojené s jejich akciemi bez 
spolupráce s každým zprostředkovatelem v 
řetězci, který nemusí mít na akciích hmotný 
zájem. S cílem umožnit investorům výkon 
jejich hlasovacích práv v přeshraničním 
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měřítku je důležité, aby zprostředkovatelé 
mohli usnadňovat výkon hlasovacích práv.

Hlouběji by se touto problematikou měla 
zabývat Komise v rámci doporučení s cílem 
zajistit, aby investoři měli přístup 
k účinným hlasovacím službám a aby 
hlasovací právo bylo vykonáváno v souladu 
s pokyny investorů. V souvislosti se 
zprostředkovateli a hlasovacími pokyny by 
měla Komise rovněž zvážit zvláštní situaci 
vedení podniků, k jejichž pravidelné 
činnosti patří správa subjektů kolektivního 
investování. Komise by měla nadále zvážit 
chápání pojmů „investor“, „akcionář“ a 
„klient“, problém zjištění totožnosti 
akcionáře, průhlednost vlastnických 
vztahů, přetrvávající překážky ve výkonu 
práv akcionářů, náklady na vytvoření 
účinných komunikačních kanálů a 
prostředky na sledování plnění povinností 
zprostředkovatelů.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 7
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh ECON 12)

Bod odůvodnění 7b (nový)

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

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 8
(Nový pozměňovací návrh)

Bod odůvodnění 9

9. Aby nedošlo k duplicitě ustanovení se 
stejným předmětem úpravy, měla by být 
směrnice 2004/109/ES pozměněna, 

vypouští se

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 9
(Nový pozměňovací návrh)
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Podle odstavce 34 interinstitucionální 
dohody o lepším zákonodárství1 se členské 
státy vyzývají, aby pro sebe samé a v zájmu 
Společenství vytvořily vlastní tabulky, které 
by co nejlépe znázorňovaly vzájemný vztah 
mezi touto směrnicí a prováděcími 
opatřeními, a zveřejnily je.
----------------------
1 Úř. věst. C 321, 31. 12. 2003, s. 1.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 10
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 2, 3, 4, 5, 58, 59, 

ECON 13, ECON 14, ECON 15) 
Článek 1

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

1. Tato směrnice stanoví požadavky 
související s výkonem určitých práv
akcionářů souvisejících s akciemi 
s hlasovacím právem na valné hromadě 

společností, které mají své sídlo v členském 
státě a jejichž akcie jsou přijaté k 
obchodování na regulovaném trhu
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umístěném nebo provozovaném v některém 
členském státě.
1a. Členský stát oprávněný řídit záležitosti 
uvedené v této směrnici je ten členský stát, 
kde je společnost založena a odkazy na 
„platné právo“ jsou odkazy na právo tohoto 
členského státu.

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

2. Členské státy mohou z uplatňování této 
směrnice vyloučit tyto typy společností: 

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

i) subjekty kolektivního investování uvedené
v ustanoveních čl. 1 odst. 2 směrnice 
85/611/EHS; 

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

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

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 11
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 10, 64, 65, 66, 

ECON 23)
Článek 3

Přísnější vnitrostátní požadavky

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

Další vnitrostátní opatření 

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

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 12
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 11, ECON 24)

Článek 4

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

Společnost zabezpečí rovné zacházení se 
všemi akcionáři, kteří mají stejné postavení, 
pokud jde o účast a výkon hlasovacího 
práva na valné hromadě.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 13
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, 
ECON 27, ECON 28)

Článek 5

Oznámení o konání valné hromady 

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.

Informace 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 zajistí, aby 
společnost zveřejnila svolání valné 
hromady jedním ze způsobů uvedených 
v odstavci 1a nejpozději dvacátý první den 
před datem konání valné hromady.

Členské státy mohou stanovit, že tam, kde 
společnosti nabízejí akcionářům možnost 
hlasovat pomocí elektronických prostředků 
dostupných všem akcionářům, může valná 
hromada akcionářů rozhodnout o 
zveřejnění svolání valné hromady, jestliže 
se nejedná o výroční valnou hromadu, 
jedním ze způsobů uvedených v odstavci 1a 
nejpozději čtrnáctý den před datem konání 
valné hromady. Toto rozhodnutí musí být 
přijato nejméně dvoutřetinovou většinou 
hlasů spojených s cennými papíry nebo 
zastoupeným upsaným kapitálem a na dobu 
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ne delší než do příští výroční valné 
hromady.

Členské státy nemusí ukládat výše 
zmíněnou minimální lhůtu pro vydání 
druhého či následného svolání valné 
hromady, která se koná v důsledku 
nepřítomnosti usnášeníschopné většiny na 
první valné hromadě, pokud byla dodržena 
ustanovení tohoto článku při vydání 
prvního svolání a pokud program jednání 
neobsahuje nové body a mezi posledním 
svoláním a datem konání valné hromady 
uplynulo nejméně 10 dní.

1a. Aniž jsou dotčeny další požadavky na 
oznamování nebo zveřejňování stanovené 
příslušnými členskými státy, které jsou 
uvedeny v čl. 1 odst. 1a, musí společnost 
vydat svolání podle odstavce 1 způsobem, 
který zajistí jeho urychlenou 
nediskriminační dostupnost. Členské státy 
budou od společností vyžadovat, aby 
používaly taková média, od nichž lze 
rozumně očekávat, že zprostředkují 
účinným způsobem informace veřejnosti 
v celém Společenství. Členské státy nesmějí 
ukládat povinnost výhradního využití 
média, jehož provozovatelé sídlí na jejich 
území.

Členský stát nemusí uplatňovat 
pododstavec 1 na společnost, která je 
schopna zjistit jména a adresy všech svých 
akcionářů z aktuálního registru akcionářů, 
pokud má tato společnost povinnost svolat 
každého ze svých akcionářů.

V obou případech společnost nesmí za 
vydání svolání předepsaným způsobem 
účtovat žádné specifické náklady.

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat alespoň: 

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

2. Svolání uvedené v odstavci 1 musí 
alespoň:

a) uvést, kdy a kde se valná hromada koná 
a jaký je navržený program jednání valné 
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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) obsahovat jasný a přesný popis postupů, 
které akcionáři musí dodržet, aby se mohli 
účastnit valné hromady a hlasování. To 
zahrnuje informace o:
i) právech akcionářů podle článku 6, 
jestliže mohou být tato práva vykonávána 
po vydání svolání, a podle článku 9 a data, 
dokdy tato práva mohou být vykonávána; 
svolání se může omezit pouze na stanovení 
dat, dokdy mohou být tato práva 
vykovávána, pokud obsahuje odkaz na 
podrobnější informace o těchto právech, 
zveřejněné na internetových stránkách 
společnosti;
ii) postupech hlasování na základě 
zmocnění, jmenovitě formách hlasování na 
základě zmocnění a prostředcích, jimiž je 
společnost připravena přijímat elektronická 
oznámení o jmenování zmocněnců; a 
iii) postupech pro korespondenční 
hlasování nebo hlasování elektronickými 
prostředky tam, kde to je relevantní. 

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) tam, kde je to relevantní, uvést den 
záznamu podle čl. 7 odst. 2 a vysvětlit, že 
v tento den budou mít právo účasti a 
hlasování na valné hromadě výhradně 
akcionáři;

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

ke schválení;

d) určit, kde a jak je možno získat úplné 
nezkrácené znění a návrhy usnesení
uvedené v čl. 3 písm. c) a ca);

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

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

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

3. Členské státy zajistí, že po celé období, 
které začíná nejpozději dvacátý první den 
před datem konání valné hromady včetně 
dne konání valné hromady, společnost 
zpřístupní akcionářům na svých 
internetových stránkách alespoň tyto 
informace:

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

a) svolání valné hromady uvedené 
v odstavci 1a;

b) celkový počet akcií a hlasovacích práv; b) celkový počet akcií a hlasovacích práv 
v den svolání (včetně oddělených součtů 
pro každou třídu akcií, jestliže je kapitál 
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společnosti rozdělen do dvou nebo více tříd 
akcií);

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

c) dokumenty, které mají být předloženy 
valné hromadě;
ca) návrh usnesení nebo – pokud není 
předkládán žádný návrh usnesení –
vyjádření příslušného orgánu společnosti, 
který stanoví příslušný zákon, ke každému 
bodu navrhovaného programu jednání 
valné hromady; návrh usnesení předložený 
akcionáři bude nadto připojen v co 
nejkratší možné době po přijetí ze strany 
společnosti;

d) formuláře k použití pro účely 
korespondenčního hlasování a hlasování na 
základě zplnomocnění.
Kromě formulářů uvedených v písmeně d) 
se na internetové adrese uvádí, kde a jak je 
možno tyto formuláře získat.

d) podle potřeby formuláře k použití pro 
účely hlasování na základě zplnomocnění a
korespondenčního hlasování, pokud nejsou 
tyto formuláře zaslány přímo každému 
akcionáři.

V případě, že formuláře uvedené v písmenu 
d) nemohou být z technických důvodů 
zveřejněny na internetu, společnost uvede 
na své stránce, jak je možné formuláře 
získat v tištěné formě. V takovém případě je 
společnost povinna bezplatně tyto 
formuláře zaslat poštou každému 
akcionáři, který o to požádá.

V případě, že je na základě čl. 9 odst. 4 
nebo čl. 11 odst. 4 směrnice 2004/25/ES 
Evropského parlamentu a Rady nebo na 
základě druhého pododstavce odstavce 1 
tohoto článku svolání valné hromady 
vydáno později než dvacátý první den před 
konáním tohoto shromáždění, lhůta 
uvedená v tomto odstavci se odpovídajícím 
způsobem zkrátí.

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 14
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 18, 19, 20, 21, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31, ECON 32)
Článek 6

Právo doplňovat body programu valné 
hromady a předkládat návrhy usnesení

Právo zařazovat body na program valné 
hromady a předkládat návrhy usnesení

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

1. Členské státy zajistí, aby akcionáři
jednající samostatně nebo společně, 
a) měli právo zařazovat body na program
valné hromady za předpokladu, že každý 
z těchto bodů bude doplněn odůvodněním 
nebo návrhem usnesení, které by mělo být 
přijato na valné hromadě; a 

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

Členské státy mohou stanovit, že právo 
uvedené v písm. a) může být vykonáváno 
jen ve vztahu k výroční valné hromadě, a to 
za předpokladu, že akcionáři jednající 
samostatně nebo společně mají právo 
svolávat nebo požadovat od společnosti, aby 
svolala valnou hromadu, která nebude 
výroční valnou hromadou a jejíž program 
jednání bude obsahovat přinejmenším 
všechny body požadované těmito akcionáři.
Členské státy mohou požadovat, aby toto 
právo bylo vykonáváno písemně 
(předkládáno poštou nebo elektronickými 
prostředky).

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

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

3. Práva uvedená v odstavci 1 se vykonávají 
v dostatečném předstihu před datem konání 

3. Každý členský stát stanoví jednotné 
datum s odkazem na přesně uvedený počet 
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valné hromady, aby měli další akcionáři 
ještě před valnou hromadou možnost 
obdržet pozměněný program anebo 
navrhovaná usnesení nebo k ním mít 
přístup.

dní před valnou hromadou nebo svoláním, 
dokdy mohou akcionáři vykonávat právo 
uvedené v odst. 1 písm. a). Stejně tak 
mohou členské státy stanovit datum pro 
výkon práv v odst. 1 písm. b).
3a. Členské státy zajistí, že tam, kde 
vykonávání práva uvedeného v odst. 1 
písm. a) způsobí změnu programu valné 
hromady již oznámeného akcionářům, 
společnost zveřejní pozměněný program 
stejným způsobem jako předchozí program 
v dostatečném časovém předstihu před 
stanoveným dnem záznamu, nebo není-li 
den záznamu stanoven, v dostatečném 
časovém předstihu před datem konání 
valné hromady, aby tak měli ostatní 
akcionáři možnost stanovit zmocnění nebo 
případně hlasovat prostřednictvím 
korespondenčního hlasování.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 15
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 22, 23, 24, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ECON 33, ECON 34, ECON 35)
Článek 7

Přístup na valnou hromadu Požadavky pro účast a hlasování na valné 
hromadě 

1. Právo účastnit se valné hromady a 
hlasování není podmíněno žádnými 
požadavky na akcionáře, aby před valnou 
hromadou zastavil příslušné akcie vkladem 
nebo jinými prostředky u úvěrové instituce 
anebo jiného subjektu, ani pokud toto 
pozastavení vůbec neovlivní možnost 
s akciemi obchodovat.

1. Členské státy zajistí:
a) aby právo akcionáře účastnit se valné 
hromady a hlasovat o kterékoli ze svých 
akcií nebylo podmíněno požadavkem, aby 
jeho akcie byly před valnou hromadou 
vloženy u jiné fyzické nebo právnické osoby 
nebo převedeny či registrovány na její 
jméno; a 
b) aby práva akcionáře prodávat nebo jinak 
převádět své akcie v době mezi dnem 
záznamu a valnou hromadou, pro níž platí, 
nepodléhala žádným omezením, jimž 



PE 382.348v01-00 14/22 AM\642528CS.doc
Externí překlad

CS

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

2. Členské státy stanoví, že právo akcionáře 
účastnit se valné hromady a hlasovat o 
svých akciích bude stanoveno na základě 
akcií, které tento akcionář vlastní 
v uvedeném dni před valnou hromadou 
(„den záznamu“).
Členské státy nemusejí uplatnit 
pododstavec 1 na společnosti, které jsou 
schopny zjistit jména a adresy všech svých 
akcionářů z aktuálního registru akcionářů 
v den valné hromady.

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. Každý členský stát zajistí, že se pro 
všechny společnosti použije jednotný den 
záznamu; členský stát však může stanovit 
jedno datum záznamu pro společnosti, které 
vydaly akcie na doručitele, a jiné datum 
záznamu pro společnosti, které vydaly 
zaregistrované akcie, za předpokladu, že se 
stejné datum vztahuje na všechny podniky, 
které vydaly ten který druh akcií.
Den záznamu by neměl být více než 30 dní 
před datem valné hromady, pro niž platí. 
Při provádění tohoto ustanovení a 
ustanovení čl. 5 odst. 1 zajistí každý členský 
stát, aby uplynulo nejméně šest dní mezi 
nejzazším možným termínem svolání valné 
hromady a dnem záznamu, přičemž do 
výpočtu počtu dní nebudou tato dvě data 
zahrnuta.
3a. Při tomto prokazování akcionářů je 
možno uplatňovat pouze požadavky 
potřebné pro zajištění totožnosti akcionářů 
a ty musejí být přiměřené tomuto cíli.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 16
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 25, 105, ECON 36, 

ECON 37, ECON 38)
Článek 8
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Členské státy nezakazují akcionářům účast 
na valné hromadě prostřednictvím 
elektronických prostředků.

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

1. Členské státy povolí společnostem 
nabídnout jejich akcionářům jakoukoliv 
formu vykonávání hlasovacích práv na 
valné hromadě prostřednictvím 
elektronických prostředků, zejména některé 
nebo všechny z těchto forem účasti:
a) přenos valné hromady v reálném čase; 
b) dvousměrná komunikace v reálném čase 
pro akcionáře pro oslovení valné hromady 
ze vzdáleného místa; 
c) mechanismus pro odevzdávání hlasů, ať 
před nebo během trvání valné hromady bez 
potřeby jmenovat zmocněnce, který je na 
valné hromadě fyzicky přítomný.
2. Použití elektronických prostředků s cílem 
umožnit akcionářům zúčastnit se valné 
hromady by nemělo být předmětem 
požadavků a omezení jiných než 
nezbytných k zajištění ověřování totožnosti 
akcionářů a zabezpečení elektronické 
komunikace a tomuto cíli přiměřených.
Tím nejsou dotčeny jakékoliv právní 
předpisy, které členské státy přijaly nebo 
mohou přijmout o rozhodovacím postupu 
uvnitř společnosti pro zavádění nebo 
provádění jakékoliv formy účasti 
prostřednictvím elektronických prostředků.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 17
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 26, 27, 28, 29, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, 
ECON 40, ECON 41)

Článek 9

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

1. Každý akcionář má právo klást otázky 
související s body na programu jednání 
valné hromady. Společnost na otázky 
položené akcionáři odpoví.
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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“.

2. Právo klást otázky a povinnost odpovídat 
na ně podléhá opatřením, která mohou 
členské státy přijmout nebo povolit
společnostem, aby přijaly opatření s cílem 
zajistit zjištění totožnosti akcionářů, řádný 
průběh valných hromad a jejich přípravy a 
ochranu důvěrnosti informací a obchodních 
zájmů společností. Členské státy mohou 
umožnit podnikům, aby poskytly jednu 
celkovou odpověď na otázky se stejným 
obsahem.
Členské státy mohou stanovit, že za 
odpověď se považuje i zpřístupnění 
příslušné informace ve formě otázek a 
odpovědí na internetových stránkách 
společnosti. 

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 18
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 30, 31, 32, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, 

ECON 45, ECON 46, ECON 47)
Článek 10

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 
jedním z jeho většinových vlastníků.

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 
má při valné hromadě stejná práva vyslovit 
se a klást otázky, jako by měl akcionář, 
kterého zastupuje.
Kromě požadavku, aby měl zmocněnec 
způsobilost k právním úkonům, zruší 
členské státy veškeré předpisy a zákony, 
které omezují nebo umožňují společnostem 
omezovat způsobilost osob být jmenován 
zmocněncem.
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Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 
kterékoli jedné valné hromadě. 

1a. Členské státy mohou omezit jmenování 
zmocněnce na jedno zasedání valné 
hromady, anebo několik zasedání v přesně 
vymezené době.
Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 13 odst. 5, 
mohou členské státy omezit počet osob, jež 
může akcionář jmenovat zmocněncem na 
kterékoli jedné valné hromadě.
Pokud však akcionář má akcie společnosti 
na více než jednom účtu cenných papírů, 
nebudou tato omezení bránit akcionáři ve 
jmenování samostatných zmocněnců pro 
akcie na každém z účtu cenných papírů na 
kterékoli jedné valné hromadě.
1b. Kromě omezení výslovně uvedených 
v odstavcích 1 a 1a 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, zda 
zmocněnec neprosazuje jiné zájmy než 
zájmy tohoto akcionáře.
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 svěřených práv 
prostřednictvím kteréhokoli člena jeho 
správního nebo řídícího orgánu nebo 
kteréhokoli z jeho zaměstnanců.
Střet zájmů ve smyslu tohoto odstavce může 
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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).
Členské státy, které již mají ustanovení, 
která omezují nebo vylučují jmenování 
zmocněnce v případech uvedených 
v bodech i), ii) nebo iii), mohou tato 
ustanovení zachovat.
1c. Zmocněnec je povinen hlasovat 
v souladu s pokyny, jež mu dal akcionář, 
který jej jmenoval.
Členské státy mohou vyžadovat, aby 
zmocněnec vedl záznam o hlasovacích 
pokynech po vymezenou minimální dobu a 
na požádání prokázal, že hlasovací pokyny 
dodržel.

2. Osoba jednající jako zmocněnec může být 
zplnomocněna více než jedním akcionářem 
bez omezení, co se týče množství akcionářů 
takto zastupovaných.

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.

Pokud zmocněnec zastupuje několik 
akcionářů, platné právo mu umožní hlasovat 
pro určitého akcionáře rozdílně od 
hlasování pro jiného akcionáře.

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

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 19
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 38, 39, 137, 138, 

ECON 49)
Článek 12

Hlasování v nepřítomnosti Korespondenční hlasování  
1. Jakýkoli akcionář kótované společnosti 
má možnost hlasovat poštou ještě před 
konáním valné hromady, což může podléhat 
jen takovým požadavkům, které jsou 
nezbytné k zajištění ověření totožnosti 
akcionářů a jsou tomuto cíli přiměřené.

1. Členské státy povolí společnostem, aby 
nabídly svým akcionářům možnost 
korespondenčního hlasování ještě před 
konáním valné hromady. Korespondenční 
hlasování může podléhat jen takovým 
požadavkům a omezením, které jsou 
nezbytné k zajištění ověření totožnosti
akcionářů a jen v míře přiměřené k dosažení 
tohoto cíle.

2. Členské státy zakazují požadavky a 
omezení, které brání ve výkonu hlasovacích 
práv spojených s akciemi pomocí 
elektronických prostředků akcionářům, 
kteří se fyzicky neúčastní valné hromady, 
s výjimkou požadavků nezbytných 
k zajištění ověření totožnosti akcionářů a 
bezpečnosti elektronické komunikace a 
zároveň tomuto cíli přiměřených.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 20
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 40, 139, 140, 141, 

142, 143, 144, 145, ECON 50)
Článek 13

Hlasování podle pokynů Odstranění některých překážek účinného 
výkonu hlasovacích práv 

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

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. 
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souhrnném účtu.
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 ukládá požadavky 
na zveřejnění jako předpoklad pro 
vykonávání hlasovacích práv akcionářem 
uvedeným v odstavci 1, nebude požadováno 
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 je přiměřené k dosažení těchto 
cílů.

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

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

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

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

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 21
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 41, 149 a ECON 

56)
Článek 14

Sčítání hlasů 

Pro účely sčítání hlasů se zohlední všechny 

Výsledky hlasování 

1. Společnost stanoví pro každé usnesení 
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hlasy související s jakýmkoli usnesením 
předloženým ke schválení na valné 
hromadě.

alespoň počet akcií, pro něž byly odevzdány 
platné hlasy, poměr akciového kapitálu 
představovaného těmito hlasy, celkový 
počet platných hlasů a rovněž počet hlasů 
pro nebo proti každému z usnesení a 
popřípadě počet těch, kdo se zdrželi 
hlasování. 
Členské státy však mohou stanovit nebo 
umožnit společnostem stanovit, že pokud 
žádný z akcionářů nepožádá o úplný součet 
hlasování, postačí zjištění výsledků 
hlasování jen v míře potřebné k ujištění, že 
pro každé usnesení bylo dosaženo potřebné 
většiny.
2. Ve lhůtě, stanovené vnitrostátními 
právními předpisy, která nepřesáhne 
15 kalendářních dnů po valné hromadě, 
zveřejní společnost na svých internetových 
stránkách výsledky hlasování zjištěné 
v souladu s odstavcem 1.
3. Tím nejsou dotčeny jakékoliv právní 
předpisy, které členské státy přijaly nebo 
mohou přijmout ohledně formalit 
potřebných pro platnost usnesení či 
možnost případného následného 
zpochybnění výsledků hlasování právní 
cestou.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 22
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 42, 43, 150, 151, 

152, ECON 57)
Článek 15

Článek 15
Informace poskytnuté po valné hromadě

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. 

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

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Kompromisní pozměňovací návrh 23
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 44 a ECON 58)

Článek 16 

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

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

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

Členské státy sdělí počet dní stanovených 
v čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 3 
a každou další změnu uvedených lhůt
Komisi, která tuto informaci zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie.
Tyto předpisy, přijaté členskými státy, musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice.

¹ Do 24 měsíců od data vstupu této směrnice 
v platnost.
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