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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

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

kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování 
finančních a nefinančních informací a 
informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými společnostmi a 
skupinami

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zvýšená transparentnost, pokud jde o 
činnosti velkých společností, a zejména o 
na název/názvy společností, povahu 
činností a jejich zeměpisné rozmístění, 
obrat, počet zaměstnanců přepočetný na 
ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek, dosažené zisky, uhrazené daně ze 
zisku a získanou podporu, je zásadní pro 
zajištění důvěry občanů EU v tyto 
společnosti. Povinné předkládání 
informací v této oblasti může být proto 
považováno za důležitý prvek 
odpovědnosti podniků vůči zúčastněným 
stranám a společnosti.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Podávání zpráv o udržitelnosti je 
zásadním krokem pro zvládnutí změny 
vedoucí k udržitelnému světovému 
hospodářství, které spojuje dlouhodobou 
ziskovost se sociální spravedlností a 
ochranou životního prostředí. 
Transparentnost a odpovědnost se nyní 
stávají nedílnou součástí diskusí o 
rozvojové agendě pro období po roce 2015 
a cílech udržitelného rozvoje. Jelikož 
podávání zpráv o udržitelnosti přispívá 
k měření, sledování a řízení výkonnosti a 
dopadů, nabízí příležitost k dalšímu 
využití kapacity soukromého sektoru tak, 
aby se dosáhlo pozitivního dopadu na 
udržitelný rozvoj.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde o 
rozsah informací, které by měly podniky v 
celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Výroční 
zprávy by měly poskytnout věrný a 
komplexní přehled o politikách, výsledcích 
a rizicích podniku.

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde o 
rozsah informací, které by měly podniky v 
celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Výroční 
zprávy by měly poskytnout věrný 
a komplexní přehled o politikách, 
výsledcích a rizicích podniku a o přesné 
oblasti, do níž směřují sociální investice 
podniku a jeho dceřiných společností.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zvýšila soudržnost a 
srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství. Tento výkaz by měl zahrnovat 
popis politik, výsledků a rizik souvisejících 
s těmito otázkami.

(6) Aby se zvýšila soudržnost a 
srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, opatření proti 
diskriminaci, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství. Tento 
výkaz by měl zahrnovat popis politik a 
výsledků a přesné oblasti, do níž směřují 
sociální investice, a rizik souvisejících 
s těmito otázkami a také celého řetězce 
subdodavatelů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zveřejňování nefinančních informací 
by mělo být založeno na přístupu 
hloubkové kontroly vycházející 
z posouzení rizik, který by měly 
společnosti využívat k identifikaci, 
prevenci a vhodnému zmírnění stávajících 
a případě potenciálních nepříznivých 
dopadů ve vztahu k velikosti společnosti, 
povaze a kontextu činností a závažnosti 
rizik nepříznivých dopadů. Zásady 
hloubkové kontroly jsou stanoveny ve 
směrnicích Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) pro 
nadnárodní společnosti a v obecných 
zásadách v oblasti podnikání a lidských 
práv, které provádějí rámec OSN 
„Chránit, dodržovat a napravovat“, 
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k jejichž dodržování se Komise zavázala.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Společnosti by měly poskytovat 
podrobné informace o záležitostech 
spojených s nejvýznamnějšími riziky, 
s nimiž souvisí závažné dopady, a také 
podrobné informace o všech závažných 
dopadech, k nimž skutečně došlo. 
Důležitost přisuzovaná určitému riziku by 
měla záviset na pravděpodobnosti toho, že 
k němu dojde, a na závažnosti případných 
dopadů. Závažnost dopadů by měla být 
posuzována podle jejich rozsahu a 
vážnosti, počtu postižených jednotlivců 
v současnosti nebo budoucnosti a podle 
nenapravitelnosti těchto rizik z hlediska 
jakýchkoli omezení, která brání v 
obnovení situace, jež by byla stejná jako 
situace před tím, než se projevily 
nepříznivé dopady, nebo s ní byla alespoň 
srovnatelná.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Častější odkazy na stávající rámce 
pro udržitelnost a podávání zpráv a 
neustálé vytváření nových rámců 
podporují přechod k udržitelnému 
světovému hospodářství. S globálním 
vzestupem politik v oblasti podávání zpráv 
o udržitelnosti, a to i v rozvojových 
zemích, se však sladění a harmonizace 
rámců stává stále větším problémem, jejž 
je nutné řešit, jelikož tyto rámce se mohou 
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překrývat, mohou být v rozporu nebo 
dokonce stanovovat vzájemně si 
konkurující normy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Mezi sociální otázky patří odpovědné
chování v oblasti daňového plánování, 
které zajistí placení spravedlivého podílu 
daně na správném místě a zamezí 
agresivnímu obcházení daňových 
povinností.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet z 
vnitrostátních rámců, unijních rámců, jako 
je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS), a mezinárodních 
rámců, jako je úmluva OSN „Global 
Compact“, obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat a 
napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti, 
norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce o 
zásadách pro nadnárodní společnosti a 
sociální politiku a globální iniciativa pro 
podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“).

(7) Při poskytování informací o tom, jak 
dodržují práva a hodnoty chráněné 
normami mezinárodního práva, 
společnosti uplatňují obecné zásady v 
oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec OSN „Chránit, dodržovat 
a napravovat“ a směrnice OECD pro 
nadnárodní společnosti a mohou vycházet 
také z vnitrostátních rámců, unijních 
rámců, jako je systém pro environmentální 
řízení podniků a audit (EMAS), a dalších 
mezinárodních rámců, jako je úmluva OSN 
„Global Compact“, norma Mezinárodní 
organizace pro normalizaci ISO 26000, 
tripartitní deklarace Mezinárodní 
organizace práce o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální politiku a 
globální iniciativa pro podávání zpráv 
(„Global Reporting Initiative“) nebo ze 
souboru vyčíslitelných a odvětvových 
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sociálních kritérií, který Evropská unie 
schválila například v rámci systému 
„sociálního označování“.

Odůvodnění

Harmonizovaný globální rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti je v zájmu společností, 
které působí ve světovém hospodářství. Směrnice OECD se vztahují na všechny hlavní oblasti 
podnikatelské etiky. Dne 16. června 2011 Rada OSN pro lidská práva v návaznosti na práci 
profesora Johna Ruggieho jednomyslně schválila obecné zásady, které provádějí rámec OSN 
„Chránit, dodržovat a napravovat“. Vzhledem k tomu, že se komplexně vztahují na 
udržitelnost a vzájemně se doplňují, měly by být tyto dva rámce považovány za základ pro 
sladění a harmonizaci podávání zpráv v této oblasti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
dopadů společnosti na lidská práva, 
sociální oblast a životní prostředí se ve 
výroční zprávě uvedou nefinanční klíčové 
ukazatele výkonnosti, které se vztahují na 
příslušnou podnikatelskou sféru. Pokud 
jde o hlediska životního prostředí, 
nefinanční ukazatele by měly zahrnovat 
posouzení emisí skleníkových plynů a 
využívání surovin, vody a půdy. Součástí 
tohoto posouzení by měl být odhad 
využívání těchto zdrojů v dodavatelském 
řetězci společnosti.

Odůvodnění

Evropská komise tyto ukazatele schválila ve svém sdělení nazvaném „Plán pro Evropu 
účinněji využívající zdroje“ ze dne 20. září 2011. 
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Aby se zvýšila soudržnost a 
srovnatelnost nefinančních informací 
poskytovaných společnostmi, Komise by 
měla vypracovat pokyny pro používání 
vhodných klíčových ukazatelů výkonnosti, 
metodiky měření zdrojů a mezinárodních 
rámců, pokud jde zejména o odpovědnost 
podniků při dodržování práv a hodnot, 
které jsou chráněny normami 
mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Členské státy zajistí, aby byly 
k dispozici vhodné a účinné prostředky 
pro vymáhání úplného, přesného 
a spolehlivého zveřejňování nefinančních 
informací podniky, a to v souladu 
s ustanoveními této směrnice.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V souladu s doporučeními uvedenými 
ve zprávě GEO-5 Programu OSN pro 
životní prostředí by se uvádění 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních údajů mělo zaměřit na pravdivé 
posouzení dopadů na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Přístup investorů k nefinančním 
informacím musí také umožnit příliv 
investic do sociálně odpovědných 
podniků.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Zveřejnění nefinančních informací 
by mělo umožnit zavedení udržitelné a 
inkluzivní investiční strategie, která by 
měla obsahovat ustanovení o sociální 
odpovědnosti podniků s konkrétními 
pokyny pro investory a s účinnou 
metodikou hodnocení pro orgány veřejné 
správy, které dohlížejí na výsledné 
investice z hlediska jejich dopadu na 
sociální oblast a oblast životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Požadavek na zveřejňování 
nefinančních informací rovněž přináší 
nezbytnou rovnováhu, kterou je třeba 
zajistit mezi environmentálními a 
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sociálními otázkami, aby zveřejňování 
odpovídala zásadám sociální odpovědnosti 
podniků a neobsahovala výhradně 
environmentální údaje.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu 
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků a 
povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz ve 
výroční zprávě by se měla vztahovat pouze 
na ty společnosti, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců přesahuje 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu 
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků a 
povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz ve 
výroční zprávě by se měla vztahovat pouze 
na ty společnosti, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců přesahuje 250 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 17,5 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 35 milionů EUR.

Odůvodnění

Definice velké společnosti by se měla vykládat v souladu se stávající definicí uvedenou ve 
čtvrté účetní směrnici, podle níž se za velkou považuje taková společnost, jež má v průměru 
více než 250 zaměstnanců a buď celkovou rozvahu vyšší než 17,5 milionů EUR, nebo čistý 
obrat vyšší než 35 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropská rada na svém zasedání 
dne 22. května 2013 vyzvala, aby v rámci 
revize této směrnice bylo stanoveno, že 
všechny velké společnosti a skupiny 
musejí podávat zprávy rozčleněné podle 
jednotlivých zemí. V zájmu větší 
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transparentnosti plateb odváděných 
vládám by proto velké podniky a subjekty 
veřejného zájmu měly zveřejňovat 
významné platby, jež odvádějí vládám 
zemí, v nichž působí. Tyto informace by 
měly být pokud možno zveřejněny 
v příloze připojené k roční účetní závěrce 
nebo ke konsolidované účetní závěrce 
dotčeného podniku.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) V zájmu zmírnění agresivního 
daňového plánování a obcházení 
daňových povinností ze strany podniků 
EU by členské státy měly v souladu s 
doporučením Evropské komise ze dne 12. 
prosince 2012 o agresivním daňovém 
plánování a zprávou OECD o pokroku ze 
dne 5. září 2013 předloženou skupině G20 
zavést obecná pravidla proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem. Velké podniky 
v Unii by měly zveřejnit i zprávu o svých 
systémech agresivního daňového 
plánování, včetně dalších souvisejících 
informací.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Požadavek na zveřejňování 
nefinančních informací předpokládá 
zavedení ratingových agentur 
zmocněných Evropskou unií k 
případnému ověření pravdivosti 
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zveřejňovaných informací.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) U dodavatelského řetězce podniku 
může dojít k oddělení od zdroje a závazků, 
a proto může představovat významná 
rizika nejen pro samotné podniky, ale 
kvůli podnikatelské činnosti podniků také 
pro společnost obecně. Je proto důležité, 
aby podniky prováděly náležitou péči 
u svých dodavatelských řetězců i 
v případech, kdy využívají subdodavatelů, 
a aby tyto konkrétní politiky byly 
zveřejňovány s cílem zmírnit tato rizika 
a informovat zúčastněné strany 
o hodnoceních, která provedly.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání 
a profesní zkušenosti, by se měla 
vztahovat pouze na velké společnosti 
kotované na burze. Proto by se tato 
povinnost neměla vztahovat na malé a 
střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu o 
správě a řízení společnosti, jak je 

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány podle článku 21 Listiny základních 
práv a článku 19 SFEU by se měla 
vztahovat pouze na velké společnosti 
kotované na burze. Proto by se tato 
povinnost neměla vztahovat na malé a 
střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu o 
správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 



PE519.686v02-00 14/29 AD\1008486CS.doc

CS

stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Požadavek na zveřejňování 
nefinančních informací by při budoucí 
revizi směrnice o veřejných zakázkách 
mohl být zohledněn jako kritérium při 
zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 
17,5 milionů EUR, nebo čistý obrat 
přesahující 35 milionů EUR, musí přehled 
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se také
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, opatření proti 
diskriminaci, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, přičemž 
je třeba přihlížet k celému 
dodavatelskému řetězci dané společnosti, 
včetně:
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 787/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) přesné oblasti, do níž míří sociální 
investice,

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) popisu politiky náležité péče ze strany 
společnosti pro její správní, řídící a 
dozorčí orgány s ohledem na její 
dodavatelské řetězce a subdodavatele 
alespoň v oblastech týkajících se 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství. Popis by měl rovněž 
zahrnovat cíle této politiky náležité péče, 
jak je prováděna a výsledky ve 
vykazovaném období.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) analýzy využívání zdrojů, včetně 
přinejmenším využívání půdy a vody, 
emisí skleníkových plynů a používání 
materiálů.

Odůvodnění

Zveřejňování informací o životním prostředí může podpořit ochranu životního prostředí, 
pokud zainteresované strany obdrží vhodné, přesné a srovnatelné informace. Vytváření 
rovných podmínek pro společnosti s sebou nese nutnost stanovit minimálního společného 
jmenovatele podávání zpráv. V plánu pro účinné využívání zdrojů z roku 2011 Evropská 
komise navrhla používání čtyř klíčových ukazatelů – voda, půda, suroviny a uhlík – které mají 
sloužit k měření využívání zdrojů. Tyto ukazatele schválil Evropský parlament i evropská 
platforma pro účinné využívání zdrojů. Měly by být začleněny do oblasti působnosti této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.

Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne na základě posouzení rizik 
odůvodněné vysvětlení, proč je nesleduje.

Odůvodnění

Zveřejňování nefinančních informací je zásadním prostředkem, jak zvýšit odpovědný přístup 
v rámci obchodních praktik a vypořádat se s přechodem k udržitelnému světovému 
hospodářství, které spojuje dlouhodobou ziskovost se sociální spravedlností a ochranou 
životního prostředí. Možnost „vysvětlení“ by měla uživatelům zpráv umožnit, aby pochopili, 
jakým způsobem si společnosti ve svých strategiích všímají rizik a posuzují tato rizika.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních,
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací 
společnost přihlíží ke své povinnosti 
dodržovat práva a hodnoty chráněné 
normami mezinárodního práva. V tomto 
ohledu musí společnost uplatňovat obecné 
zásady v oblasti podnikání a lidských 
práv, které provádějí rámec Organizace 
spojených národů „Chránit, dodržovat a 
napravovat“, a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. 
Společnost může vedle toho vycházet z 
unijních nebo mezinárodních rámců nebo 
z kvantifikovatelných a odvětvových 
sociálních kritérií, jež Evropská unie 
schválila jako kritéria pro udělení sociální 
značky, přičemž upřesní, ze kterých rámců 
vychází. Toto ustanovení se použije, aniž 
by byly dotčeny požadavky této směrnice 
nebo jiných právních předpisů Evropské 
unie či pokyny obsahující konkrétnější 
pravidla pro zveřejňování informací 
společnostmi.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
a jejích lidskoprávních, sociálních 
a environmentálních dopadů tato analýza 
zahrne finanční a nefinanční klíčové 
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ukazatele výkonnosti, které se vztahují 
k příslušné podnikatelské činnosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) S cílem pomoci společnostem při 
podávání zpráv vypracuje Evropská 
komise pokyny týkající se metodiky a 
využívání mezinárodních norem a 
nefinančních ukazatelů výkonnosti, které 
jsou uvedeny v čl. 46 odst. 1.
Komise tyto pokyny zveřejní. Evropskému 
parlamentu a Radě předloží nejpozději 
osmnáct měsíců po přijetí této směrnice 
zprávu o vypracování těchto pokynů.

Odůvodnění

S cílem optimalizovat podávání zpráv podniků o udržitelnosti by Komise měla poskytovat 
trvalé poradenství zaměřené na klíčové ukazatele výkonnosti a metodiku měření zdrojů, 
přičemž by měla zohledňovat používání mezinárodních standardů.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) Komise zřídí poradenskou skupinu pro 
otázky zveřejňování nefinančních 
informací, která bude podporovat 
provádění požadavků na podávání 
nefinančních zpráv, a vyváženým 
a otevřeným způsobem zapojí zúčastněné 
strany do vypracování pokynů k metodice 
a využívání mezinárodních norem 
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a nefinančních ukazatelů výkonnosti 
podle čl. 46 odst. 1.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS 
Čl. 46 a – bod 1 g)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány s 
ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a 
profesní zkušenosti, cíle této politiky 
rozmanitosti, jak je prováděna, a výsledky 
ve vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“

g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány s 
ohledem na článek 21 Listiny základních 
práv a článek 19 SFEU, cíle této politiky 
rozmanitosti, jak je prováděna, a výsledky 
ve vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/ES
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se písmeno ca), které zní:
ca) aby mohla být posouzena přiměřenost 
metody daňových úlev používaných 
podnikem, je třeba uvést popis struktury 
daňového plánování, jehož součástí je 
alespoň:
i) struktura agresivního daňového 
plánování, včetně obecného obsahu 
obdržených doporučení;
ii) struktura systému převodních cen a 
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skutečnost, zda převodní ceny byly 
schváleny finančními orgány v každé z 
dotčených zemí;
iii) rozhodnutí o trvalém usazení podniku 
a seznam zemí, v nichž podnik působí, 
aniž by tam byl trvale usazen;
iv) způsoby eroze daňové základny 
prostřednictvím odpočtu úroků, 
licenčních poplatků a jiných finančních 
plateb, včetně toho, kde jsou vyvíjeny 
značky, kde jsou tyto platby prováděny 
dceřinými podniky a zda je jejich 
vlastníkem mateřská společnost ve své 
hlavní provozní základně, a pokud tomu 
tak není, kde je jejich sídlo pro daňové 
účely;
v) kde dochází k výzkumu a vývoji a jakým 
způsobem je tato skutečnost z finančního 
hlediska zohledněna u dceřiných podniků.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konsolidovaná výroční zpráva musí 
obsahovat věrný obraz vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti a pozic podniků 
zahrnutých do konsolidace jako celku, 
jakož i popis hlavních rizik a nejistot, 
kterým čelí.

Konsolidovaná výroční zpráva musí 
obsahovat věrný obraz vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti a pozic podniků 
zahrnutých do konsolidace jako celku, 
jakož i popis hlavních rizik a nejistot, 
kterým čelí, včetně celého řetězce 
subdodavatelů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U mateřských podniků podniků, jež mají 
být konsolidovány, jejichž celkový 
průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období přesahuje 500 a jež k 
rozvahovému dni buď vykazují bilanční 
sumu přesahující 20 milionů EUR, nebo 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 
17,5 milionů EUR, nebo čistý obrat 
přesahující 35 milionů EUR, musí přehled 
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se také
environmentálních, sociálních 
a zaměstnaneckých otázek, opatření proti 
diskriminaci, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, přičemž 
je třeba přihlížet k celému 
dodavatelskému řetězci dané společnosti, 
včetně:

Odůvodnění

Definice velké společnosti by se měla vykládat v souladu se stávající definicí uvedenou ve 
čtvrté účetní směrnici, podle níž se za velkou považuje taková společnost, jež má v průměru 
více než 250 zaměstnanců a buď celkovou rozvahu vyšší než 17,5 milionů EUR, nebo čistý 
obrat vyšší než 35 milionů EUR. Zpráva o nefinančních záležitostech a riziku týkajícím se 
těchto záležitostí není úplná bez relevantních informací o celém dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) přesné oblasti, do níž míří sociální 
investice,
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. iii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) rizik souvisejících s těmito otázkami a 
způsobu, jakým společnost tato rizika řídí.

iii) rizik souvisejících s těmito otázkami, 
které se týkají činností společnosti, jež 
mohou mít na následek nebo již mají za 
následek závažné nepříznivé sociální a 
environmentální dopady či dopady na 
lidská práva, a způsobu, jakým společnost 
tato rizika řídí.

Odůvodnění

Koncepce rizika má několik aspektů. Podnik určitým rizikům čelí a zároveň může 
představovat jiná rizika pro společnost. Tato rizika zase mohou představovat rizika pro daný 
podnik. V souladu se směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti a obecnými zásadami 
v oblasti podnikání a lidských práv, které provádějí rámec OSN „Chránit, dodržovat a 
napravovat“, musí být do podávání zpráv začleněny všechny aspekty rizika, aby tak návrh 
mohl dosáhnout svých cílů. 

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) popisu politiky náležité péče ze strany 
skupiny pro její správní, řídící a dozorčí 
orgány s ohledem na její dodavatelské 
řetězce a subdodavatele alespoň v 
oblastech týkajících se 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství. Popis by měl rovněž 
zahrnovat cíle této politiky náležité péče, 
jak je prováděna a výsledky ve 
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vykazovaném období.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) analýzy využívání zdrojů, včetně 
přinejmenším využívání půdy a vody, 
emisí skleníkových plynů a používání 
materiálů.

Odůvodnění

Zveřejňování informací o životním prostředí může podpořit ochranu životního prostředí, 
pokud zainteresované strany obdrží vhodné, přesné a srovnatelné informace. Vytváření 
rovných podmínek pro společnosti s sebou nese nutnost stanovit minimálního společného 
jmenovatele podávání zpráv. V plánu pro účinné využívání zdrojů z roku 2011 Evropská 
komise navrhla používání čtyř klíčových ukazatelů – voda, půda, suroviny a uhlík – které mají 
sloužit k měření využívání zdrojů. Tyto ukazatele schválil Evropský parlament i evropská 
platforma pro účinné využívání zdrojů. Měly by být proto začleněny do oblasti působnosti této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu k 
jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu 
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost na základě posouzení rizik 
odůvodněné vysvětlení, proč je nesledují.

Odůvodnění

Zveřejňování nefinančních informací je zásadním prostředkem, jak zvýšit odpovědný přístup 
v rámci obchodních praktik a vypořádat se s přechodem k udržitelnému světovému 
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hospodářství, které spojuje dlouhodobou ziskovost se sociální spravedlností a ochranou 
životního prostředí. Možnost „vysvětlení“ by měla uživatelům zpráv umožnit, aby pochopili, 
jakým způsobem si společnosti ve svých strategiích všímají rizik a posuzují tato rizika.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet z 
vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací 
společnost přihlíží ke své povinnosti 
dodržovat práva a hodnoty chráněné 
normami mezinárodního práva. V tomto 
ohledu musí společnost uplatňovat obecné 
zásady v oblasti podnikání a lidských 
práv, které provádějí rámec Organizace 
spojených národů „Chránit, dodržovat a 
napravovat“, a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. 
Konsolidovaná výroční zpráva navíc může 
vycházet z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází. Toto ustanovení se 
uplatní, aniž jsou dotčeny požadavky této 
směrnice či jiných právních předpisů či 
obecných pokynů Evropské unie 
obsahující podrobnější pravidla pro 
zveřejňování informací nefinanční povahy 
ze strany společností.

Odůvodnění

Harmonizovaný globální rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti je v zájmu společností, 
které působí ve světovém hospodářství. Směrnice OECD se vztahují na všechny hlavní oblasti 
podnikatelské etiky. Dne 16. června 2011 Rada OSN pro lidská práva v návaznosti na práci 
profesora Johna Ruggieho jednomyslně schválila obecné zásady, které provádějí rámec OSN 
„Chránit, dodržovat a napravovat“. Vzhledem k tomu, že se komplexně vztahují na 
udržitelnost a vzájemně se doplňují, měly by být tyto dva rámce považovány za základ pro 
sladění a harmonizaci podávání zpráv v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Kapitola 10 – čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pozměňovací návrhy ke směrnici 
2013/34/EU (podávání zpráv rozčleněné 
podle jednotlivých zemí)
Směrnice 2013/34/EU se mění takto:
1) V článku 41 kapitoly 10 se doplňuje 
nový odstavec 6, který zní:
6. „zprávou rozčleněnou podle 
jednotlivých zemí“ níže uvedené finanční 
informace, které musí poskytnout podnik 
uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) a 
čl. 3 odst. 4 u každého členského státu a 
třetí země, v níž působí:
a) název (názvy), povahu činností a 
zeměpisnou oblast;
b) obrat;
c) počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek;
d) hospodářský výsledek před zdaněním;
e) daň ze zisku nebo ztráty;
f) získanou veřejnou podporu.
2) Čl. 42 odst. 1 a 2 kapitoly 10 se mění 
takto:
Článek 42
Podniky, od nichž se vyžadují zprávy 
o platbách vládám a zpráva rozčleněná 
podle jednotlivých zemí
1. Členské státy vyžadují od velkých 
podniků a všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v 
původních lesích, aby každoročně 
sestavovaly a zveřejňovaly zprávu o 
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platbách odváděných vládám. Členské 
státy rovněž vyžadují od velkých podniků 
a všech subjektů veřejného zájmu, aby 
každoročně zveřejnily zprávu rozčleněnou 
podle jednotlivých zemí na 
konsolidovaném základě za účetní období.
2. Tyto povinnosti neplatí pro podnik, 
který se řídí právem některého členského 
státu a který je dceřiným nebo mateřským 
podnikem, pokud jsou splněny obě 
následující podmínky:
a) mateřský podnik se řídí právem 
členského státu; a
b) platby odváděné tímto podnikem 
vládám a zpráva rozčleněná podle 
jednotlivých zemí jsou zahrnuty do 
konsolidované zprávy o platbách vládám, 
kterou sestavuje daný mateřský podnik v 
souladu s článkem 39.“
3) doplňují se nové odstavce 3 a 4, které 
znějí:
3. Informace uvedené v odstavci 1 jsou 
podrobeny auditu v souladu se směrnicí 
2006/43/ES, a je-li to možné, zveřejňují se 
jako příloha ročních účetních závěrek, 
nebo případně konsolidovaných účetních 
závěrek dotčené společnosti/podniku.“
4. Komise vypracuje obecnou hodnotící 
zprávu zaměřenou na hospodářské 
důsledky, které může mít zveřejnění 
zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí, 
včetně dopadu na konkurenceschopnost a 
investice, a pouze v případě negativního 
hodnocení může zvážit, zda tyto informace 
sdělí příslušným daňovým orgánům. 
Komise předloží zprávu Radě 
a Evropskému parlamentu do 31. prosince 
2015.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Článek 50a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 50a

Sledování a vymáhání
1. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
vhodné a účinné prostředky pro sledování 
a vymáhání v otázce zveřejňování 
nefinančních informací společnostmi, a to 
v souladu s ustanoveními této směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby byly všem 
osobám včetně právnických osob, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými 
v jejich vnitrostátních právních 
předpisech oprávněný zájem na zajištění 
toho, aby byla respektována ustanovení 
této směrnice, dostupná soudní nebo 
správní řízení určená k vymáhání 
povinností vyplývajících z této směrnice.“

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Článek 53a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 53a

Přezkum
Nejpozději do [tří let po přijetí této 
směrnice] provede Komise přezkum 
ustanovení uvedených v [článku 46 
směrnice 78/660/EHS, jehož znění je 
pozměněno stávajícím návrhem Komise a 
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jenž má být začleněn do směrnice 
2013/34/EU, nový odkaz dosud není 
k dispozici] a Evropskému parlamentu a 
Radě předloží zprávu, ke které případně 
přiloží legislativní návrhy ohledně:
– zveřejňovaných nefinančních informací 
a jejich rozsahu, včetně pokrytí 
dodavatelského řetězce, a toho, zda jsou 
k dispozici náležité pokyny a metody a zda 
jsou naplňovány cíle daného právního 
předpisu;
– pokroku v podávání nefinančních zpráv 
ve světě;
– provádění rámce OSN „Chránit, 
dodržovat a napravovat“ a jeho obecných 
zásad a směrnic OECD pro nadnárodní 
společnosti;
– uplatňování ukazatelů využívání půdy, 
využívání vody, emisí skleníkových plynů 
a využívání surovin; a
– účinnosti stávajících mechanismů 
ověřování a vymáhání.“
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