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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů — Plán opatření: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení 
obchodních společností — moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější 
společnosti {COM (2012) 740 final}. 

Komise vítá podporu Senátu vyjádřenou obecně, jakož i v řadě konkrétních otázek Právní 
předpisy EU jsou nezbytné k dosažení cílů Smlouvy o fungování EU a k nastolení podmínek 
pro inteligentní a udržitelný růst, který podporuje začlenění a prospívá občanům, 
pracovníkům i podnikům. Za dosažení těchto cílů odpovídá Komise společně s ostatními 
evropskými orgány a členskými státy. Hospodářská a finanční krize odhalila různé nedostatky 
v oblasti správy a řízení společností, a upozornila na to, že je třeba stávající rámec v řadě 
ohledů posílit. V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality je však Komise pevně 
rozhodnuta vybírat priority tam, kde je to vhodné, uplatňovat mírnější režimy a nástroje 
a řádně zohledňovat různé právních systémů jednotlivých členských států. 

Komise konkrétně v současné době zvažuje různé způsoby, jak zlepšit podávání zpráv o řízení 
a posílit zásadu „dodržuj nebo vysvětli"1, zejména prostřednictvím svého doporučení. 
Výhodu této zásady, která byla zavedena na úrovni EU již před několika lety2, je flexibilita, 
kterou společnostem a členským státům skýtá. 

1 Na základě tohoto pñstupu stanoví vnitrostátní kodexy pravidel ñzení a správy podniků doporučení, která buď 
společnosti dodrží nebo budou muset vysvětlit důvody, proč se od pravidel odchýlily. 

2 Prostřednictvím směrnice 2006/46/ES. 



Co se týče diverzifikovaného zastoupení v dozorčích a správních radách, tato problematika 
byla řešena Komisí dne 16. dubna 2013 v jejím návrhu na zlepšení transparentnosti и velkých 
společností v nefinančních věcech3. Opatření nebylo navrženo jako normativní, a tudíž by 
společnostem ponechalo značnou flexibilitu při volbě nejvhodnějšího způsobu, jak příslušné 
informace sdělovat, v závislosti na typu nebo daném podnikatelském prostředí. Cílem bylo 
zvýšit transparentnost a výkonnost podniků v EU v environmentálních, sociálních a správních 
záležitostech, a účinně tak přispět k dlouhodobému hospodářskému růstu, udržitelnosti 
a zaměstnanosti. Návrh Komise před přijetím projde řádným legislativním postupem a bude 
projednán Radou a Evropským parlamentem jakožto spoluzákonodárci. 

Komise doufá, že se jí dostatečně podařilo rozptýlit obavy Senátu, a těší se na pokračování 
vzájemného politického dialogu v budoucnosti. 

S úctou 

Maroš Šefčovič 
místopředseda 

3 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, 
pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými 
společnostmi a skupinami, COM (2013)207. 


