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Vysvětlení použitých znaků

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného stanoviska 
většina členů parlamentních složek k odmítnutí nebo změně 
společného stanoviska

*** Postup souhlasu
většina členů parlamentních složek kromě případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU 

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného stanoviska 
většina členů parlamentních složek k odmítnutí nebo změně 
společného stanoviska

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného znění

(Uvedený postup se zakládá na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu znění

Změny provedené Parlamentem jsou zvýrazněny tučnou kurzivou.
Zvýraznění obyčejnou kurzivou, slouží jako upozornění pro příslušná 
pracoviště na vyznačené části legislativního znění, u nichž se vzhledem ke 
zpracování konečného znění doporučuje oprava (například zřejmé chyby 
nebo vynechání v daném jazykovém znění). Tyto navržené opravy vyžadují 
souhlas příslušných pracovišť.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu 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
(KOM2005/0265 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM2005/0265 
),1

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C6-0000/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a 
měnového výboru (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Tato směrnice by neměla ovlivnit 
právo domovských členských států žádat 
od emitentů, aby navíc zveřejňovali části 
nebo všechny informace pro akcionáře 
prostřednictvím novin.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je důležitý, aby zdůraznil spojení mezi touto směrnicí a směrnicí 
o transparentnosti, pokud jde o šíření informací.

  
1 Úř. věst. č. C .../Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku
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Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 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.

Tato směrnice stanoví požadavky 
související s výkonem práv určitých 
akcionářů souvisejících s akciemi 
s hlasujícím právem (dále jen: „akcie“) při 
valné hromadě společností, které jsou 
založeny podle práva členského státu 
a jejichž akcie jsou přijaté k obchodování 
na regulovaném trhu, které mají sídlo nebo 
působí v členském státě.

Směrnice se nepoužije pro družstva.

Odůvodnění

Ustanovení této směrnice nejsou vhodná pro družstva, i když vydávají akcie.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 odst. 1a (nový)

(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.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 2

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

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

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 písm. a)

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

vypouští se
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Odůvodnění

Pojem „emitent“ se nahrazuje pojmem „společnost“.

Pozměňovací návrh 6
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 v důsledku platného práva 
oprávněna ve srovnání se společností 
vykonávat práva související s akciemi;

Odůvodnění

Definice je navrhována, aby jednodušeji odrážela současnou situaci v členských státech.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 písm. d

d) „úvěrovou institucí“ subjekt tak, jak je 
definován v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice

vypouští se 

Pozměňovací návrh 8
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 na účet 
akcionáře.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 písm. f)

f) „souhrnným účtem“ účet cenných 
papírů, na kterém mohou být cenné 

vypouští se
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papíry drženy jménem různých fyzických 
anebo právnických osob.

Pozměňovací návrh 10
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 
uplatňovat přísnější požadavky, než jsou 
požadavky stanovené touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 11
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 hlasování na
valných hromadách.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 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.

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 2004/25/ES Evropského 
parlamentu a Rady.

Aniž jsou dotčeny další požadavky na 
oznámení nebo zveřejnění stanovené 
členským státem, společnost zašle svolání 
registrovaným akcionářům nebo 
zprostředkovateli, který převzal ve vztahu 
ke společnosti závazek předložit svolání 
akcionáři. Členské státy mohou také 
zajistit, aby kromě již stávajících 
vnitrostátních požadavků na oznámení 
mohla také společnost zaslat svolání 
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úředně jmenovanému orgánu centrálního 
depozitáře, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 2 
směrnice 2004/109/ES Evropského 
parlamentu a Rady.

Odůvodnění

Považuje se za užitečné rozlišovat mezi výroční valnou hromadou a mimořádnou valnou 
hromadou; pravidla členských států pro mimořádnou valnou hromadu v situaci převzetí se 
použijí na všechny další mimořádné valné hromady, aby se zabránilo příliš mnoha různým 
pravidlům o obdobích. Pravidla o příjemcích by měla být upravena pro různé typy akcií 
(akcie na doručitele, akcie na jméno). Poslední věta by měla být podnětem pro členské státy, 
aby využily orgánu centrálního depozitáře, jak je popsáno ve směrnici o transparentnosti, 
aniž by se změnily stávající vnitrostátní právní předpisy a politiky šíření informací.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 2

Oznámení uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat alespoň:

Svolání uvedené v odstavci 1 musí 
obsahovat alespoň:

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

a) přesné určení místa, dne a času a také 
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 
informace o použitém dni záznamu nebo 
dni podle čl. 7 odst. 2, je-li dán, a dni 
uvedeném v čl. 6 odst. 3 a čl. 9 odst. 4. 
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; 

c) jasný a přesný popis dostupných 
postupů, pomocí kterých se mohou
akcionáři účastnit valné hromady a 
hlasovat. Svolání 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 a jak je možno získat úplné 
nezkrácené znění návrhu usnesení
a dokumenty uvedené v odst. 3 písm. c);

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

e) internetové stránky, kde budou 
zpřístupněny informace uvedené 
v odstavci 3.
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Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 3 úvodní věta

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

Pro nepřetržité období nejméně dvaceti 
dvou kalendářních dnů směřujících ke dni 
a včetně dne valné hromady společnost 
zpřístupní na svých internetových 
stránkách alespoň tyto informace:

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 3 písm. c)

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

návrh správy společnosti, managementu 
nebo dozorčího orgánu nebo jiného 
příslušného subjektu pro každé usnesení, 
které bude na valné hromadě přijato 
a dokumenty, které jí budou předloženy;

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 3 písm. ca) (nové)

ca) návrh usnesení připravený 
akcionáři před valnou hromadou;

Pozměňovací návrh 17
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.

Místo formulářů stanovených v písmeně d) 
přístupných na internetu, společnost může 
uvést na internetové adrese, kde a jak je 
možno tyto formuláře získat na papíru.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 odst. 1

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

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 
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k bodům zahrnutým do programu nebo 
k těm bodům, které mají být zahrnuty do 
programu valné hromady.

Tato práva se vykonávají v písemné formě 
(předkládají se poštou nebo 
elektronickými prostředky).

Pozměňovací návrh 19
Čl. 6 odst. 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.

V případě, že jakékoliv právo uvedené 
v odstavci 1 je podmíněno tím, že příslušný 
akcionář nebo akcionáři vlastní minimální 
podíl ve společnosti nesmí toto minimum 
přesáhnout 5 % akciového kapitálu.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 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.

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

Stejným způsobem může každý členský 
stát stanovit datum pro vykonávání práva 
uvedeného v odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 3a (nový)

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 
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předstihu před stanoveným dnem 
záznamu podle čl. 7 odst. 2, nebo není-li 
den záznamu stanoven, v dostatečném 
časovém předstihu před datem konání 
valné hromady.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 7 odst. 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.

Členské státy mohou zakázat nebo dovolit 
společnostem, aby zakázaly akcionářům 
účastnit se valné hromady a hlasovat, 
pokud jde o jakékoli akcie, které vlastní, 
pokud nejsou akcionáři ve stanoveném 
časovém předstihu před valným 
shromážděním (den záznamu). Den 
záznamu může být odlišný pro držitele 
akcií na doručitele a zaregistrované 
akcionáře.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 7 odst. 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.

Každý členský stát, jehož vnitrostátní 
právní předpisy stanoví den záznamu nebo 
s ohledem na odst. 2 pododstavec 2 různé 
dny záznamu, zajistí, že jednotný den 
záznamu se použije pro všechny 
společnosti. Den záznamu se stanoví 
s ohledem na určitý počet dní, které musí 
uplynout mezi dnem záznamu a datem 
valné hromady, pro niž platí, a nejpozději 
šest celých kalendářních dnů má uplynout 
po dni svolání valné hromady a dni 
záznamu.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a. Při tomto prokazování akcionářů 
je možno uplatňovat pouze požadavky 
potřebné pro zajištění totožnosti 
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akcionářů, a ty kromě toho musí být 
tomuto cíli přiměřené.

Odůvodnění

To je dřívější čl. 7 odst. 2 pododstavec 2 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 25
Článek 8

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

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 komunikacve 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.

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.

2. Použití elektronických prostředků za 
účelem 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 jsou tomuto cíli přiměřené.

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.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 1
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Akcionáři mají právo klást otázky ústně 
při valné hromadě a/nebo písemně nebo 
elektronicky před konáním valné 
hromady.

Každý akcionář má právo klást otázky
vztahující se k bodům programu písemně 
(předložené poštou nebo elektronicky) 
před konáním valné hromady.

Členské státy stanoví jednotné datum 
s ohledem na stanovený počet dní před 
konáním valné hromady a zajistí, aby 
společnost nebyla povinna odpovídat na 
otázky, které byly předloženy po tomto 
datu.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 9 odst. 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“.

Společnost na otázky položené akcionáři 
odpoví, nejpozději na valné hromadě před 
hlasováním. Právo pokládat otázky 
a povinnost odpovídat jsou předmětem 
opatření, která mohou členské státy 
provádět nebo umožňují společnostem je 
provádět pro zajištění řádné přípravy 
valné hromady a ochrany důvěrnosti 
a obchodních zájmů společnosti nebo 
příbuzných podniků.

Společnost není povinna odpovídat 
individuálně na otázky, jestliže 
požadované informace byly již 
zpřístupněny ve formě otázek a odpovědí 
na internetových stránkách společnosti.

Členské státy mohou zajistit, aby 
společnosti odpovídaly na otázky položené 
akcionářem nebo akcionáři v přiměřené 
době, jestliže akcionář nebo akcionáři 
vlastní 1 % akciového kapitálu této 
společnosti.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 9 odst. 3

Odpovědi na dotazy akcionáře uvedené v Členské státy mohou zajistit, že − pokud 
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odstavci 1 jsou zpřístupněny všem 
akcionářům na internetových stránkách 
emitenta.

se jedná o nové informace obecného 
významu − odpovědi na dotazy akcionáře 
uvedené v odstavci 1 jsou zpřístupněny 
všem akcionářům na internetových 
stránkách společnosti.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 9 odst. 3a (nový)

3a. 3a. Členské státy mohou zajistit, aby 
se jejich pravidla týkající se diskuse 
a výsledků hlasování na valné hromadě
nepoužívala s ohledem na diskuse před 
valnou hromadou.

Odůvodnění

Tento odstavec je důsledkem vymezení rozsahu tohoto článku k situaci před valnou hromadou.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 10 odst. 1

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

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.

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:

Nicméně, kde členský stát uvalí omezení 
pokud jde o způsob, jakým zmocněnec
může vykonávat hlasování, tato omezení 
nepřesahují nezbytnost a přiměřenost, 
pokud jde o vyjádření konfliktů zájmů 
mezi akcionářem a zmocněncem. 

a) jsou spojeny s emitentem v obchodním, 
rodinném či jiném vztahu,
b) jsou většinovým vlastníkem akcií emitenta,
c) jsou součástí vedení emitenta nebo jedním z jeho 
většinových vlastníků.

Akcionář může určit pouze jednu osobu, 
aby za něj jednala jako zmocněnec na 

Vztah mezi akcionářem a zmocněncem 
neovlivní platnost aktů provedených 
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kterékoli jedné valné hromadě. zmocněncem ve vztahu ke společnosti.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 10 odst. 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.

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, není mu bráněno hlasovat pro 
určitého akcionáře rozdílně od hlasování 
pro jiného akcionáře.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 10 odst. 3

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 33
Čl. 11 odst. 1

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

Jmenování zmocněnce a udělení 
hlasovacích pokynů zmocněnci nebudou 
předmětem žádných formálních požadavků 
jiných než těch, které jsou nezbytné pro 
ověření totožnosti akcionáře a zmocněnce, 
nebo pro přezkoumání obsahu 
hlasovacích pokynů a jsou přiměřené 
těmto cílům.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 11 odst. 1a (nový)

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

Pozměňovací návrh 35
Čl. 11 odst. 2

Zmocněnci mohou být jmenováni pomocí 
elektronických prostředků, jenž mohou 
podléhat pouze takovým požadavkům, 
které jsou naprosto nezbytné pro ověření 
totožnosti akcionáře a zmocněnce, kromě 
elektronického podpisu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 36
Čl. 11 odst. 3

Požadavky uložené členskými státy podle 
odstavců 1 a 2 jsou přiměřené daným 
cílům.

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 11 odst. 3 návrhu Komise se pokud jde o obsah opět nachází v témže čl. 11 odst. 1 návrhu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 11 odst. 3a (nový)

Tato ustanovení se použijí obdobně pro 
zrušení jmenování zmocněnce.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 12 odst. 1

Jakýkoli akcionář kótované společnosti 
má možnost hlasovat poštou ještě před 
konáním valné hromady, což může 
podléhat jen takovým požadavkům, které 

Členské státy povolí společnostem, aby 
nabídly svým akcionářům možnost 
hlasovat poštou ještě před konáním valné 
hromady, což může podléhat jen takovým 
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jsou nezbytné k zajištění ověření totožnosti 
akcionářů a jsou tomuto cíli přiměřené.

požadavkům, které jsou nezbytné k 
zajištění ověření totožnosti akcionářů a 
jsou tomuto cíli přiměřené.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 12 odst. 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.

vypouští se

Odůvodnění

Obsah čl. 12 odst. 2 návrhu Komise se opět nachází v článku 8 návrhu zprávy (tam odstavec 2 
(nový)).

Pozměňovací návrh 40
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.

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

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 umožňuje 
osobám uvedeným v odstavci 1 registrovat 
akcie klientů na jejich vlastní jméno nebo 
spravovat akcie několika klientů na 
společném účtu, je zakázáno požadovat, 
aby akcie byly dočasně registrovány na 
jména klientů nebo převedeny na
individuální účty s cílem umožnit 
vykonávat na valné hromadě hlasovací 
práva související s těmito akciemi. Členské 
státy mohou však požadovat, že totožnost 
každého klienta, pro nějž jsou vykonávána 
hlasovací práva, musí být zveřejněna 
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společnosti.
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 osoby uvedené v 
odstavci 1 k vykonávání hlasovacích práv 
nebo hlasovacích pokynů, nepřesahují 
tyto formální požadavky nezbytnost 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. Tam, kde platné právo umožňuje osobě 
uvedené v odstavci 1 registrovat akcie 
klientů na své vlastní jméno nebo 
spravovat akcie několika klientů na 
společném účtu, není tato osoba 
oprávněna hlasovat jménem určitého 
klienta odlišně od hlasování jménem 
jiného klienta.

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. osoba uvedená v odstavci 1 má právo 
udělit plnou moc kterémukoliv ze svých 
klientů nebo jakékoli třetí straně, kterou 
klient určí jako bezprostředního investora.

Pozměňovací návrh 41
Článek 14

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

Pro účely zveřejnění výsledků hlasování 
podle článku 15 stanoví splečnost pro 
každé usnesení nejméně počet akcií, pro 
něž byly platné hlasy odevzdány, poměr 
akciového kapitálu představovaného 
těmito akciemi, celkový počet platných 
hlasů a rovněž počet hlasů pro nebo proti 
každému usnesení a počet zdržení se 
hlasování, pokud nastalo.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 15 odst. 1

Ve lhůtě, která nepřesáhne 15 kalendářních 
dnů následujících po valné hromadě, 
zveřejní emitent na svých internetových 
stránkách výsledky hlasování o každém 

Ve lhůtě, stanovené vnitrostátními 
právními předpisy, která nepřesáhne 15 
kalendářních dnů po valné hromadě, 
zveřejní společnost na svých internetových 
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usnesení předloženém na valné hromadě. stránkách výsledky hlasování o každém 
usnesení předloženém na valné hromadě.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 15 odst. 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 počet akcií, 
pro které byly odevzdány platné hlasy, 
poměr akciového kapitálu 
představovaného těmito akciemi, celkový 
počet platných hlasů a rovněž počet hlasů 
pro nebo proti každému usnesení a počet 
zdržení se hlasování, pokud nastalo.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 16 odst. 1 a 1a (nový)

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.

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

Členské státy sdělí počet dní stanovených 
v čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 
a každou další změnu ohledně toho 
Komisi, která zveřejní tuto informaci 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 17 odst. 1

S účinkem ode dne uvedeného v čl. 16 
odst. 1 se článek 17 směrnice 2004/109/ES 
mění takto:

S účinkem ode dne uvedeného v čl. 16 
odst. 1 se článek 17 směrnice 2004/109/ES 
mění takto:

1. Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Emitent zajistí, aby veškeré prostředky 
a informace nutné k tomu, aby držitelé 
akcií měli možnost vykonávat svá práva, 
byly k dispozici v domovském členském 
státě a aby byla zachována celistvost údajů. 
Zejména,

1. Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Emitent zajistí, aby veškeré prostředky 
a informace nutné k tomu, aby držitelé
akcií měli možnost vykonávat svá práva, 
byly k dispozici v domovském členském
státě a aby byla zachována celistvost údajů. 
Zejména emitent:
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a) poskytne informaci o místě, času 
a programu valných hromad, celkovém 
počtu akcií a hlasovacích právech 
a právech držitelů, kteří se zúčastní 
valných hromad;

i) emitent určí svým zástupcem finanční 
instituci, jejímž prostřednictvím mohou 
akcionáři vykonávat svá finanční práva; a

b) určí svým zástupcem finanční instituci, 
jejímž prostřednictvím mohou
akcionáři vykonávat svá finanční práva; a

ii) zveřejní oznámení nebo rozešle 
oběžníky týkající se rozdělení a plateb 
dividenda emisí nových akcií včetně 
informací o všech úpravách ohledně 
rozdělení, upisování, rušení nebo 
konverze.“

c) zveřejní oznámení nebo rozešle 
oběžníky týkající se rozdělení a plateb 
dividend a emisí nových akcií včetně 
informací o všech úpravách ohledně 
rozdělení, upisování, rušení nebo 
konverze.“

Odůvodnění
Informace o místě, času a programu atd. valných hromad mají být v souladu s článkem 17 
směrnice o transparentnosti, aby se zajistilo přiměřeně rozsáhlé šíření těchto informací. Aniž 
by se změnily stávající vnitrostátní právní předpisy a politiky šíření informací.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj podporuje Komisi v tom, aby zjednodušila přeshraniční vykonávání práv 
akcionářů, případně je umožnila.

Pozměňovací návrhy se týkají v podstatě osmi bodů.

1. Společnosti budou na základě svých zvláštních struktur členů z oblasti působnosti směrnice 
výslovně vyňaty.

2. Pokud jde o oznámení o době konání (článek 5 návrhu Komise), rozliší se výroční valná 
hromada a mimořádná valná hromada. Oznámení o konání výroční valné hromady má být 
dvacet kalendářních dnů před konáním; lhůta pro mimořádnou valnou hromadu se řídí podle 
toho, jak členské státy změnily články 9 a 11 směrnice o převzetí („tedy nejméně dva týdny“).

3. Dále se mají rozlišovat akcie na jméno a akcie na doručitele. Rozlišení se projevuje ve 
dvou bodech. Za prvé v otázce, komu se má oznámení o konání valné hromady zaslat. 
Zpravidla se zasílá u akcií na jméno přímo zaregistrovanému akcionáři (článek 5 návrhu 
Komise). Za druhé se může u akcií na jméno snáze prokázat totožnost akcionáře, která podle 
článku 7 návrhu Komise akcionáře opravňuje na valné hromadě hlasovat. Tím se může den 
záznamu požadovaný v článku 7 návrhu Komise pro akcie na jméno posunout zpět blíže k 
termínu konání valné hromady než u akcií na doručitele. 

4. Dále se má pro oznámení o konání valné hromady využít „úředně stanovený systém“ 
uvedený v čl. 21 odst. 2 směrnice o transparentnosti, stejně jako má být oznámení o konání 
valné hromady tímto mechanismem zveřejněno (viz pozměňovací návrh k článku 5 návrhu 
Komise).

5. Pokud jde o Komisí podněcované právo klást otázky (článek 9), navrhuje se, aby 
společnost na otázky, které byly položeny před konáním valné hromady, musela odpovědět 
nejpozději na valné hromadě. Otázky, které byly vzneseny akcionáři případně akcionářem 
vlastnícím jedno procento akciového kapitálu, musí být zodpovězeny v přiměřené lhůtě 
nezávisle na valné hromadě (kvalifikované právo klást otázky); společnosti nesou 
zodpovědnost za zodpovězení těchto „kvalifikovaných“ otázek. Kromě toho by případná 
práva akcionářů na odpor neměla zahrnovat otázky kladené před konáním valné hromady.

6. Mělo by být umožněno případně usnadněno hlasování na základě plné moci (článek 10). 
Na osobu zmocněnce může být kladen pouze požadavek způsobilosti k právním úkonům; 
pokud jde o vykonávání hlasování na základě plné moci, mají členské státy vytvářet, případně 
přímo zachovávat jen taková omezení, která směřují k zabránění konfliktu zájmů mezi 
akcionářem a zmocněncem. Případná omezení musí být nezbytná a přiměřená. Vada ve 
vnitřním vztahu mezi akcionářem a jeho zmocněncem nemá výslovně žádný dopad na vnější 
vztah ke společnosti.

7. Podobně jako při vykonávání práv akcionáře zmocněncem má být také usnadněno 
vykonávání práv akcionářů prostřednictvím mezičlánků. Aby se zajistil požadavek 
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transparentnosti, mají členské státy stanovit pravidla, s jejichž pomocí se vyjasní totožnost 
těch, pro něž se hlasovací práva vykonávají („klient“).

8. Konečně zpráva pamatuje na to, aby se změna článku 17 směrnice o transparentnosti příliš
nelišila od článku 17 návrhu Komise. Informace v čl. 17 odst. 1 písm a) směrnice o 
transparentnosti (mimo jiné o místu, době a programu valné hromady) mají zůstat zachovány 
také v režimu směrnice o transparentnosti. Požadavky předkládané směrnice a směrnice o 
transparentnosti se navzájem doplňují, vzájemně se nevylučují. Článek 17 směrnice o 
transparentnosti slouží přinejmenším k tomu, aby snadno zpřístupnil všechny důležité 
informace pro akcionáře nerezidenty.


