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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zvýšení harmonizace a omezení administrativní zátěže v zájmu lepšího fungování oblasti 
jednotného trhu

Navrhovatelka považuje revizi směrnice o transparentnosti za nezbytný krok, má-li být 
zajištěno řádné fungování oblasti jednotného trhu. Návrhy na zvýšení harmonizace a omezení 
nepřiměřené administrativní zátěže jsou tedy vítané. Navrhovatelka podporuje posílení 
pravomocí Komise s cílem usnadnit investorům přístup k regulovaným informacím tím, že 
stanoví standardy pro mechanismus centrálního ukládání informací, vypracuje technická 
kritéria pro přístup k regulovaným informacím a zejména vytvoří ústřední přístupové místo 
pro vyhledávání informací. 

Navrhovatelka považuje požadavky na vykazování za stěžejní pro zajištění větší 
transparentnosti, jež bude ku prospěchu nejen investorům, ale i podnikům. 

Požadavky na vykazování by však podniky, zejména malé a střední podniky, neměly 
nepřiměřeně zatěžovat. Navrhovatelka proto vítá návrh Komise na zrušení povinného 
předkládání čtvrtletních zpráv. Komise ve svém hodnocení dopadu odhaduje, že díky zrušení 
této povinnosti bude každý malý a střední podnik moci ušetřit až 60 000 EUR.

Zrušení požadavku na předkládání čtvrtletních zpráv společně s lepším přístupem 
k informacím jsou předpokladem pro vytvoření příznivých podmínek pro malé a střední 
podniky a pro podporu dlouhodobých investic v reálné ekonomice. Podniky jsou tak 
motivovány k tomu, aby omezily krátkodobé plánování a své činnosti rozvrhovaly udržitelněji 
v dlouhodobém výhledu, což má na ekonomiku stabilizační efekt. 

Zveřejňování významných účastí a souhrnu finančních nástrojů

Stávající směrnice při definování toho, který typ účasti musí být vykazován, opomíjí některé 
finanční nástroje, které lze použít k získání hospodářských zájmů v kótovaných podnicích bez 
nabytí akcií. Příkladem jsou deriváty vypořádávané v hotovosti. Komise v zájmu odstranění 
mezery v předpisech o vykazování účastí navrhuje rozšířit oblast působnosti a požadovat 
zveřejňování významných účastí, pokud jde o finanční nástroje s podobným ekonomickým 
účinkem, jaký má držení akcií. Navrhovatelka tento návrh podporuje, protože je naprosto 
zásadní, aby se stejně posuzovaly akcie a účasti s podobným účinkem.

Navrhovatelka doporučuje, aby byla do navrženého textu vložena definice finančních 
nástrojů, která více odpovídá definicím v návrhu nařízení o trzích finančních nástrojů.

Navrhovatelka vítá harmonizaci limitů pro vykazování. Pokud jde o lhůty pro vykazování, 
shledává, že je zapotřebí příslušné právní předpisy členských států více sladit. Navrhuje však, 
aby byla lhůta stanovená ve stávající směrnici zkrácena. 

Vykazování plateb vládě

Podniky nejsou v současné době povinny zveřejňovat své finanční výsledky v členění podle 
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jednotlivých zemích.  Je tak obtížně odhalovat a kontrolovat korupční jednání, stanovování 
nesprávných cen při převodech prostředků a nezákonné finanční toky. Tato netransparentnost 
narušuje fungování trhů, umožňuje vyhýbat se daňovým povinnostem a investorům 
znemožňuje získat informace o dlouhodobé udržitelnosti podniků. Navrhovatelka vítá návrh 
Komise, aby kótované a velké nekótované podniky, které jsou činné v těžebním průmyslu 
a v lesnictví, povinně uváděly své výsledky podle jednotlivých zemí. Zlepší se tak 
transparentnost a vytvoří srovnatelnější podmínky pro podniky působící výlučně na trzích EU 
a podniky, které svou činnost provozují ve třetích zemích. Tento návrh je v souladu se 
současnými iniciativami v dalších velkých hospodářských oblastech, jako jsou USA a Hong 
Kong. Požadavek odděleného vykazování podle jednotlivých zemí také odpovídá 
doporučením vydaným v rámci iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI). 
Nejočividnější problémy s transparentností mají sice tato odvětví, nicméně potýkají se s nimi 
i ostatní sektory. Z tohoto důvodu by se nemělo rozlišovat mezi těžebními a netěžebními 
odvětvími, aby se zabránilo regulačním arbitrážím a vyhýbání se regulaci. Navrhuje se, aby 
byly požadavky na vykazování přepracovány tak, aby byly jasnější a obecněji použitelné 
a aby zahrnovaly obsah původního návrhu Komise bez odkazů na různé kodexy chování.

Sankce

Komise ve svém návrhu usiluje o harmonizaci stávajících sankčních režimů tím, že posílí 
sankční pravomoci příslušných orgánů. Jedním z klíčových prvků této části návrhu je také 
zveřejňování sankcí. Při revizi právních předpisů upravujících sankce ve směrnici 
o transparentnosti se přihlíží ke změnám jiných finančních právních předpisů, které procházejí 
revizí, jako jsou např. směrnice o zneužívání trhu a 4. směrnice o kapitálových požadavcích. 
Navrhovatelka se domnívá, že je důležité používat společná kritéria pro stanovování sankcí 
v právních předpisech EU v oblasti finančních trhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) K zajištění větší průhlednosti plateb 
poskytnutých vládám by emitenti, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu a kteří vykonávají 
činnosti v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích,
měli zveřejňovat zvláštní zprávy 
o každoročních platbách pro vlády 
v zemích, v nichž působí. Zprávy by měly
zahrnovat druhy plateb srovnatelné s těmi, 

(7) K zajištění větší průhlednosti plateb 
poskytnutých vládám by emitenti, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu, měli v rámci svých 
ročních finančních výkazů zveřejňovat 
platby pro vlády v zemích, v nichž působí. 
Tyto informace by měli uvádět odděleně 
podle jednotlivých zemí. Emitenti, kteří 
provozují činnosti související s těžebním či 
dřevařským průmyslem, by měli do těchto 
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jež jsou zveřejňovány v rámci iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI), a poskytnout občanské společnosti 
informace, které zajistí, aby vlády zemí 
bohatých na zdroje nesly odpovědnost za 
příjmy plynoucí z využívání přírodních 
zdrojů. Tato iniciativa rovněž doplňuje 
akční plán EU FLEGT (prosazování 
práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) 
a nařízení v oblasti dřeva, jež ukládají 
obchodníkům s dřevařskými výrobky, aby 
vykonávali náležitou péči za účelem 
zabránění vstupu nezákonně vytěženého 
dřeva na trh EU. Podrobné požadavky 
jsou stanoveny v kapitole 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/../EU.

informací zahrnovat druhy plateb 
srovnatelné s těmi, jež jsou zveřejňovány 
v rámci iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu (EITI), a tyto platby by 
měli vykazovat odděleně podle 
jednotlivých zemí a projektů, přičemž 
projektem se rozumí smlouva, licence, 
pronájem nebo jiné právní ujednání, na 
jehož základě emitent provozuje svou 
činnost a vznikají specifické daňové 
závazky. Všichni emitenti by měli 
zveřejňovat i obrat (včetně obratu třetí 
strany a obratu v rámci skupiny) subjektů 
tvořících podnik, na jehož základě může 
vzniknout nárok na platbu, a podle 
jednotlivých zemí vyprodukované objemy, 
zisky před zdaněním, skutečné daňové 
sazby, celkový počet zaměstnanců a úhrn 
jejich platů a výdaje na investice do 
dlouhodobých aktiv během vykazovaného 
období. Podrobné požadavky jsou 
stanoveny v kapitole 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/../EU.

Or. en

Odůvodnění

Rovnocenná pravidla pro všechny podniky vytvářejí rovné podmínky. Investoři a podniky tak 
díky jasným, obecným pravidlům získají větší jistotu. Přísnější povinnosti týkající se 
vykazovaní jsou rovněž předpokladem pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, což je 
problém ve všech odvětvích.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2004/109/ES
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby emitenti 
působící v těžebním průmyslu nebo 
v odvětví těžby dřeva v primárních lesích, 
jak jsou vymezeny v […], vypracovali 
v souladu s kapitolou 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 

Členské státy vyžadují, aby všichni 
emitenti vypracovali v rámci svých 
ročních finančních výkazů zprávu 
o platbách poskytnutých vládám v zemích, 
v nichž působí, v souladu s kapitolou 9 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2011/../EU(*) zprávu o každoročních 
platbách provedených vládám. Zpráva se 
zveřejní nejpozději šest měsíců po 
skončení každého účetního období a je 
veřejně přístupná nejméně po dobu pěti let. 
Platby vládám se vykazují na 
konsolidované úrovni.

2011/../EU(*). Zpráva se zveřejní 
nejpozději šest měsíců po skončení 
každého účetního období a je veřejně 
přístupná nejméně po dobu pěti let. Platby 
vládám se vykazují na konsolidované 
úrovni. Informace v této zprávě by měly 
být uváděny odděleně podle jednotlivých 
zemí. Emitenti, kteří provozují činnosti 
související s těžebním či dřevařským 
průmyslem, by měli do těchto informací 
zahrnovat druhy plateb srovnatelné 
s těmi, jež jsou zveřejňovány v rámci 
iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI), a tyto platby by měli 
uvádět odděleně podle jednotlivých zemí 
a projektů, přičemž projektem se rozumí 
smlouva, licence, pronájem nebo jiné 
právní ujednání, na jehož základě emitent 
provozuje svou činnost a vznikají 
specifické daňové závazky. Všichni 
emitenti by měli zveřejňovat obrat (včetně 
obratu třetí strany a obratu v rámci 
skupiny) subjektů tvořících podnik, na 
jehož základě může vzniknout nárok na 
platbu, a podle jednotlivých zemí 
vyprodukované objemy,  zisky před 
zdaněním, skutečné daňové sazby, celkový 
počet zaměstnanců a úhrn jejich platů 
a výdaje na investice do dlouhodobých 
aktiv během vykazovaného období.

Or. en

Odůvodnění

Rovnocenná pravidla pro všechny podniky vytvářejí rovné podmínky. Investoři a podniky tak 
díky jasným, obecným pravidlům získají větší jistotu. Přísnější povinnosti týkající se 
vykazovaní jsou rovněž předpokladem pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, což je 
problém ve všech odvětvích.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Čl. 1. – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Směrnice 2004/109/ES 
Čl. 12 – odstavce 2 a 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Článek 12 se mění takto:
a) V odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje 
tímto:
„Oznámení emitentovi bude provedeno 
co nejdříve, ale nikoli později než za 
jeden den obchodování [...]po datu, kdy 
akcionář nebo fyzická či právnická 
osoba uvedená v článku 10,“;
b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6. Po obdržení oznámení podle 
odstavce 1, nejpozději však jeden den 
obchodování poté, emitent zveřejní 
veškeré údaje uvedené v tomto 
oznámení.“

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států se v současné době řídí přísnějšími kritérii pro lhůty pro oznamování. 
Lhůty v platné směrnici byly stanoveny před deseti lety, a je proto nutné je zkrátit s ohledem 
na požadavky trhu a vývoj používaných technologií.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 
Směrnice 2004/109/ES
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční nástroje, které ke dni splatnosti
na základě formální dohody držitele 
bezpodmínečně opravňují nabýt již vydané 
akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací 
práva, emitenta, jehož akcie jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, nebo 
mu umožňují rozhodnout o uplatnění 
tohoto práva podle vlastního uvážení;

a) finanční nástroje, které na základě 
formální dohody držitele bezpodmínečně 
opravňují nabýt již vydané akcie, s nimiž 
jsou spojena hlasovací práva, emitenta, 
jehož akcie jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu, nebo mu umožňují 
rozhodnout o uplatnění tohoto práva podle 
vlastního uvážení;

Or. en
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Odůvodnění

Spojení „ke dni splatnosti“ v návrhu Komise vylučuje některé typy účasti, které lze vykonávat 
mimo lhůtu splatnosti.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2004/109/ES
Čl. 13 – odst. 1 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro účely odstavce 1 tohoto článku se 
za finanční nástroje považují převoditelné 
cenné papíry a opce, futures, swapy, 
dohody o budoucích úrokových sazbách, 
rozdílové smlouvy a jakékoli jiné smlouvy 
o derivátech, které mohou být vypořádány 
ve fyzické podobě nebo v penězích, pokud 
splňují podmínky uvedené v odst. 1 
písm. a) a b).

1b. Pro účely odstavce 1 tohoto článku se 
pod spojením „finanční nástroje“ rozumí 
mimo jiné převoditelné cenné papíry podle 
čl. 2 odst. 1 bodu 9 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../... o trzích 
finančních nástrojů a o změně nařízení 
(EU) č. .../... o derivátech OTC, 
centrálních protistranách a registrech 
obchodních údajů [MiFIR] a dále opce, 
futures, swapy, dohody o budoucích 
úrokových sazbách, rozdílové smlouvy 
a jakékoli jiné smlouvy o derivátech, které 
mohou být vypořádány ve fyzické podobě 
nebo v penězích a které jsou finančními 
nástroji ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8 
nařízení (EU) č. .../... [MiFIR].

Or. en

Odůvodnění

Opomenutí definice by mohlo vést k regulačním arbitrážím a nerovným podmínkám v různých 
členských státech.


