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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

Komise zveřejnila dne 25. října 2011 návrh, který nahrazuje a pozměňuje směrnice 
o účetnictví (78/660/EHS a 83/349/EHS) a jehož specifickým cílem je snížit administrativní 
zátěž pro malé podniky.

Obě směrnice o účetnictví jsou v platnosti posledních 30 let a poskytují kompletní soubor 
pravidel pro zpracování a obsah povinných finančních výkazů. Vzhledem k tomu, že 
společnosti kótované na burze začaly v roce 2005 podléhat nařízení o IAS, staly se de facto
hlavními uživateli směrnic o účetnictví malé a střední podniky (MSP).

Komise navrhuje, aby byly tyto dvě směrnice nahrazeny jedinou směrnicí, která by lépe 
odpovídala současným i budoucím potřebám zpracovatelů a uživatelů finančních výkazů. 
Současný návrh doplňuje návrh týkající se finančních výkazů mikrosubjektů z roku 2009, 
který přijal Evropský parlament dne 13. prosince 2011.

Po posouzení dopadu, jež bylo provedeno v letech 2009–2011, vyvíjí Komise úsilí o snížení 
administrativní zátěže o 25 % do roku 2012 a předpokládá potenciální úspory ve výši 1,5 mld. 
EUR ročně u všech společností, které spadají do působnosti této směrnice.

Navrhovatel v této souvislosti upozorňuje zejména na následující body:

Úvahy

Zaprvé, pokud jde o působnost tohoto návrhu, zpravodaj se domnívá, že zvýšené a v celé EU 
harmonizované limitní hodnoty pro malé podniky (článek 3) pomohou těmto podnikům 
využívat výhodu rovných podmínek v celé EU. Zpravodaj je pro omezení účetních oblastí
v přílohách a zrušení požadavku na povinný audit.

Pokud jde o středně velké a velké podniky, podporuje zpravodaj navrhované limitní hodnoty, 
je však toho názoru, že středně velké a velké podniky musí mít mimoto povinnost připravit 
povinný výkaz peněžních toků, který zajistí na jedné straně poskytování dostatečných a 
včasných informací o situaci podniků a na straně druhé lepší řízení likvidity v bankách, které 
tyto podniky financují. Zejména povinný, pravidelně auditovaný výkaz peněžních toků by 
mohl představovat vazbu na posuzování přílivu prostředků do bank v rámci nového 
požadavku krytí likviditou podle pravidel úmluvy Basilej III / nařízení o kapitálových 
požadavcích.

Zpravodaj rozhodně podporuje návrhy Komise na omezení byrokracie; domnívá se, že je 
možné dosáhnout ještě dalšího zjednodušení. Některé ze současných návrhů Komise, které 
ruší možnosti volby u jednotlivých států, by pro toto odvětví v členských státech 
představovaly zátěž. Proto zpravodaj navrhuje zachování možnosti volby u jednotlivých států, 
neboť její zrušení se nejeví jako přínosné pro tento postup i výkazy společností jako takové.

Pokud jde o IFRS pro malé a střední podniky, zpravodaj podporuje rozhodnutí Komise, aby 
se nezaváděly. Harmonizovaná směrnice o účetnictví zajistí, aby byl pro malé a střední 
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podniky v Evropě zaveden osvědčený standard, v němž budou zohledněny specifické rysy 
evropského práva obchodních společností.

Zpravodaj vítá zavedení povinného sestavování finančních výkazů v elektronickém, 
víceúčelovém formátu: jazyku pro podnikové výkaznictví (XBRL), který již Evropský 
parlament požadoval v minulosti v usneseních nazvaných „Pokračování Lamfalussyho 
postupu – budoucí struktura dohledu“ (2008/2148 (INI)) a „Small Business Act“ (2008/2237 
(INI)). Domnívá se, že harmonizovaný elektronický formát může přinést celou řadu výhod a 
mohl by přispět i k vytvoření systému jediného kontaktního místa pro výkaznictví, které by 
mohlo být využíváno i v jiných oblastech, např. v oblasti daňové. Zavedení povinného užívání 
XBRL by však mohlo pro mnoho malých podniků představovat značnou zátěž, a proto 
zpravodaj navrhuje zavést jej až po příslušné přípravě (včetně zapojení orgánu ESMA) od 
roku 2018.

Komise navrhuje nové požadavky na předkládání výkazů v členění podle jednotlivých zemí a 
na základě projektů pro velké podniky a subjekty veřejného zájmu působící v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích (výkaz o platbách odváděných 
vládám). Zpravodaj obecně podporuje cíle Komise zaměřené na větší transparentnost 
v oblasti využívání přírodních zdrojů; domnívá se nicméně, že je třeba zvolit vyvážený 
přístup. Proto navrhuje omezit působnost tohoto ustanovení na podniky a subjekty s čistým 
obratem vyšším než 500 milionů EUR a na platby v objemu nad 100 000 EUR. Zpravodaj by 
chtěl vedle legislativních návrhů poukázat i na mezinárodní iniciativu pro transparentnost 
těžebního průmyslu (EITI), která v současné době sdružuje 35 zemí, z nichž žádná není 
členským státem EU, a chtěl by upozornit Komisi a členské státy na možnost společného 
přístupu EU k této iniciativě.

S cílem zvýšit transparentnost největších společností a jejich přeshraničních činností v jiných 
odvětvích, než je těžební průmysl, navrhuje zpravodaj zavést předkládání zvláštních výkazů 
v členění podle jednotlivých zemí (CBCR) s klíčovými finančními údaji o zemích, kde 
podniky působí bez vlastních poboček (nebo samostatných právnických osob) nebo ve 
společných podnicích. Působnost by měla být omezena stejným způsobem, jak je tomu 
v případě těžebního průmyslu.

Zpravodaj by chtěl rovněž pozměnit nařízení 1606/2002 s cílem poskytnout Komisi právo 
rozhodnout o použitelnosti mezinárodních účetních standardů prostřednictvím aktů
 v přenesené pravomoci podle ustanovení Lisabonské smlouvy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o ročních 
finančních výkazech, konsolidovaných 
finančních výkazech a souvisejících 
zprávách některých forem podniků

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o ročních 
finančních výkazech, konsolidovaných 
finančních výkazech a souvisejících 
zprávách některých forem podniků a
 o změně nařízení 1606/2002

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Středně velké a velké podniky by 
měly mít povinnost sestavit výkaz 
peněžních toků, který by zajistil 
poskytování dostatečných a včasných 
informací o situaci podniků a lepší řízení 
likvidity pro banky, které tyto podniky 
financují.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Přidružené podniky by měly být do 
konsolidovaných finančních výkazů 
zahrnovány za použití ekvivalenční 
metody. Členské státy by měly být 

(24) Přidružené podniky by měly být do 
konsolidovaných finančních výkazů 
zahrnovány buď za použití ekvivalenční 
metody, nebo za použití metody účetní 
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oprávněny povolit či vyžadovat, aby byl 
podnik pod společným řízením do 
konsolidovaných finančních výkazů 
zahrnován za použití metody poměrné 
konsolidace.

hodnoty. Členské státy by měly být 
oprávněny povolit či vyžadovat, aby byl 
podnik pod společným řízením do 
konsolidovaných finančních výkazů 
zahrnován za použití metody poměrné 
konsolidace.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy jsou vyzývány k tomu, 
aby vyvinuly elektronické systémy 
zveřejňování výkazů, jež podnikům 
umožní předkládat údaje ze svého 
účetnictví včetně povinných finančních 
výkazů pouze jednou a v podobě, která 
k těmto údajům poskytne snadný přístup a 
možnost využití více uživatelům. Tyto 
systémy by však neměly představovat zátěž 
pro malé a střední podniky.

(27) Pro podniky se sídlem v Evropské 
unii by byl velmi prospěšný 
harmonizovaný elektronický formát pro 
výkaznictví, neboť by to usnadnilo 
vytvoření systému jediného kontaktního 
místa pro podávání zpráv, které by mohlo 
být využíváno i v jiných oblastech. Proto 
by sestavování finančních výkazů v jazyku 
pro podnikové výkaznictví (XBRL) mělo 
být povinné s účinností od 1. ledna 2018, 
a to poté, co uplyne doba potřebná pro 
přípravu a testování. Vytvoření tohoto 
systému by však nemělo představovat 
zátěž pro malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 

(33) Tyto výkazy by měly vládám zemí 
bohatých na zdroje pomoci naplňovat 
zásady a kritéria iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které jim 
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odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Vzhledem k 
obecnému cíli podporovat v těchto zemích 
řádnou správu věcí veřejných by měla být 
významnost zveřejňovaných plateb 
posuzována podle přijímající vlády. 
Ohledně významnosti by bylo možno 
upravit různá kritéria, např. určitou 
absolutní výši platby či procentní limit 
(např. platby přesahující určité procento 
z HDP dané země), s tím, že tato kritéria 
lze vymezit v aktu v přenesené pravomoci.
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do pěti let od vstupu 
této směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu 
a měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů o 
platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

odvádějí podniky působící v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích, které na území 
pod jejich jurisdikcí působí. Tento výkaz 
by měl uvádět údaje v členění podle zemí a 
podle projektů za předpokladu, že je 
projekt (např. koncese, zeměpisná oblast 
apod.) pokládán za vykazující jednotku 
nejnižší úrovně, na níž daný podnik 
sestavuje pravidelné interní zprávy vedení 
společnosti, a že jsou k těmto projektům 
přiřazeny určité platby. Pokud jde
 o významnost, zpráva by měla vyloučit 
veškeré platby, které nepřekračují 
hodnotu 100 000 EUR, nebo platby, jež 
byly přiřazeny k projektu s celkovými 
náklady nižšími než 25 milionů EUR.
Účelnost tohoto režimu vykazování by 
měla podléhat přezkumu ze strany Komise, 
jenž bude proveden do tří let od vstupu této 
směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
by měl posoudit účelnost tohoto režimu 
a měl by přihlédnout k mezinárodnímu 
vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti a zabezpečení 
dodávek energie. Dále by měl zohlednit 
zkušenosti zpracovatelů a uživatelů údajů  
o platbách a posoudit, zdali by bylo vhodné 
zahrnout do tohoto režimu i další 
informace o platbách, např. efektivní 
daňové sazby, a údaje o příjemci, např. 
údaje o jeho bankovním účtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise v souvislosti s aktualizací 
seznamů podniků v přílohách I a II
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy. Použití aktů v přenesené 
pravomoci je i v zájmu změny kritérií 
velikosti podniku, neboť v průběhu času 
bude jejich reálná hodnota vlivem inflace 
klesat. Je zvláště důležité, aby Komise 
během své přípravné práce prováděla 
potřebné konzultace, a to i na expertní 
úrovni. V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích odvádějí vládám, 
a v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

(35) V zájmu zohlednění budoucích změn 
v právních předpisech členských států a 
Unie, jež se týkají forem podniků, by měla 
být Komise zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy v souvislosti 
s úpravou kritérií velikosti podniku, neboť 
v průběhu času bude jejich reálná hodnota 
vlivem inflace klesat, a pro účely přijetí 
mezinárodních účetních standardů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 
2002 o uplatňování mezinárodních 
účetních standardů1 by proto mělo být 
odpovídajícím způsobem pozměněno. Je 
zvláště důležité, aby Komise během své 
přípravné práce prováděla potřebné 
konzultace, a to i na expertní úrovni. 
V zájmu relevantní a náležité míry 
zveřejňování plateb, jež podniky v oblasti 
těžebního průmyslu a v odvětví těžby 
dřeva v původních lesích odvádějí vládám, 
a v zájmu jednotného uplatňování této 
směrnice by měla být Komise v souvislosti 
se specifikací pojmu významnosti plateb 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy.

_______________
1 Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna pozměňovat 
seznamy podniků uvedené v přílohách I a 
II a zmíněné v odstavci 1 prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 42.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „výrobními náklady“ náklady na 
pořízení surovin a materiálu a další 
náklady, které vzniknou v přímé 
souvislosti s danou položkou. Do těchto 
nákladů lze zahrnout i rozumný podíl 
dalších nákladů, jež s danou položkou 
souvisejí nepřímo, a to v míře, do které se 
týkají období výroby. Náklady na 
distribuci se do těchto nákladů nezahrnují;

(7) „výrobními náklady“ náklady na 
pořízení surovin a materiálu a další 
náklady, které vzniknou v přímé 
souvislosti s danou položkou. Do těchto 
nákladů se zahrne i rozumný podíl dalších 
nákladů, jež s danou položkou souvisejí 
nepřímo, a to v míře, do které se týkají 
období výroby. Náklady na distribuci se do 
těchto nákladů nezahrnují;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Roční finanční výkazy tvoří jeden celek 
a u všech podniků zahrnují přinejmenším 
rozvahu, výsledovku a komentář k 

1. Roční finanční výkazy tvoří jeden celek 
a u všech podniků zahrnují přinejmenším 
rozvahu, výsledovku, komentář k 
finančním výkazům a výkaz peněžních 
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finančním výkazům. toků.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Jazyk pro podnikové výkaznictví 
(eXtensible Business Reporting 

Language)
1. S účinností od 1. ledna 2018 jsou 
všechny finanční výkazy sestavovány v 
jazyku pro podnikové výkaznictví (XBRL).
2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
42 s cílem stanovit formát XBRL a 
způsob, jakým má být toto ustanovení 
uplatněno v členských státech. Před 
přijetím aktu v přenesené pravomoci vydá 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) pro Komisi stanovisko ke 
specifikaci formátu.
3. Před přijetím aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou uvedeny v odstavci 
2, provede Komise spolu s orgánem 
ESMA odpovídající posouzení možných 
formátů XBRL a uskuteční ve všech 
členských státech příslušné testy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) položky ve výsledovce a v rozvaze se 
prezentují s přihlédnutím k podstatě 
vykazované transakce nebo ujednání;

h) položky ve výsledovce a v rozvaze se 
zařazují a prezentují s přihlédnutím nejen 
k právní formě, ale také k ekonomické 
podstatě vykazované transakce nebo 
ujednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) při vykazování, oceňování, prezentaci a 
zveřejňování v ročních finančních 
výkazech se přihlíží k významnosti 
příslušných položek.

j) při prezentaci a zveřejňování v ročních 
finančních výkazech se přihlíží k 
významnosti příslušných položek.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou povolit, aby se 
náklady na pořízení nebo náklady na 
výrobu zásob zboží stejné kategorie i všech 
zastupitelných položek včetně investic 
vypočítávaly na základě průměrných 
hodnot, podle metody „first in – first out 
(FIFO)“ nebo podle jiné podobné metody.

8. Členské státy mohou povolit, aby 
náklady na pořízení nebo náklady na 
výrobu zásob zboží stejné kategorie i všech 
zastupitelných položek včetně cenných 
papírů byly vypočítávány na základě 
průměrných hodnot nebo podle metody 
„first in – first out (FIFO)“, metody „last in 
– first out (LIFO)“ nebo podle jiné 
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podobné metody.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 11 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezerva představuje nejpřesnější odhad 
nákladů, které pravděpodobně vzniknou, 
nebo v případě ztráty či závazku, částku, 
která je zapotřebí k vypořádání k 
rozvahovému dni.

Rezerva představuje nejpřesnější objektivní 
odhad nákladů, které pravděpodobně 
vzniknou, nebo v případě ztráty či závazku, 
částku, která je zapotřebí k vypořádání k 
rozvahovému dni.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Výkaz peněžních toků

1. Finanční výkazy zahrnují i výkaz 
peněžních toků.
2. Výkaz peněžních toků poskytuje 
informace o změnách hotovostních 
prostředků a hotovostních ekvivalentů 
daného subjektu za sledované období a 
uvádí samostatně změny týkající se 
provozních činností, investičních činností 
a finančních činností. Výkaz nesmí být 
starší než šest měsíců.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na malé 
podniky a skupiny, jak jsou definovány v 
čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 4.
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Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny důležité události, k nimž došlo 
po skončení účetního období;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Duplicitní ustanovení s čl. 17 odst. 1 písm. f).

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V konsolidovaných finančních výkazech 
se uvádějí aktiva, pasiva, finanční pozice, 
zisk nebo ztráta podniků zahrnutých do 
konsolidace, jako by tyto podniky 
představovaly jediný podnik.

7. V konsolidovaných finančních výkazech 
se uvádějí aktiva, pasiva, finanční pozice, 
peněžní toky, zisk nebo ztráta podniků 
zahrnutých do konsolidace, jako by tyto 
podniky představovaly jediný podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při prvním použití tohoto článku se tento 
přidružený podnik vykazuje 
v konsolidované rozvaze částkou, která 
odpovídá podílu přidruženého podniku na 

2. Při prvním použití tohoto článku se tento 
přidružený podnik vykazuje 
v konsolidované rozvaze buď:
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kapitálu a rezervních fondech, který tato 
účast představuje. Rozdíl mezi touto 
částkou a účetní hodnotou vypočtenou 
podle kapitol 2 až 3 se uvádí samostatně 
v konsolidované rozvaze nebo v komentáři 
ke konsolidovaným finančním výkazům. 
Tento rozdíl se vypočte ke dni, ke kterému 
je tato metoda poprvé použita.

a) účetní hodnotou vypočtenou podle 
kapitol 2 a 3. Rozdíl mezi touto hodnotou 
a částkou odpovídající podílu na kapitálu 
a rezervách, který tato účast představuje, 
se vykazuje samostatně v konsolidované 
rozvaze nebo v komentáři ke 
konsolidovaným finančním výkazům. 
Tento rozdíl se vypočte ke dni, ke kterému 
je tato metoda poprvé použita; nebo
b) částkou, která odpovídá podílu 
přidruženého podniku na kapitálu a 
rezervních fondech, který tato účast 
představuje. Rozdíl mezi touto částkou 
a účetní hodnotou vypočtenou podle 
kapitol 2 až 3 se uvádí samostatně 
v konsolidované rozvaze nebo v komentáři 
ke konsolidovaným finančním výkazům. 
Tento rozdíl se vypočte ke dni, ke kterému 
je tato metoda poprvé použita.

Členský stát může nařídit použití buď 
písmene a), nebo písmene b). 
Konsolidovaná rozvaha nebo komentář 
k účetní závěrce musí uvádět, zda bylo 
použito písmeno a) nebo b).

Kromě toho mohou členské státy povolit 
nebo vyžadovat, aby se výpočet takového 
rozdílu prováděl ke dni pořízení akcií nebo 
podílů, nebo, pokud byly akcie nebo podíly 
pořizovány postupně, ke dni, ke kterému se 
podnik stal přidruženým podnikem.

Kromě toho mohou členské státy za 
účelem použití písmen a) a b) povolit nebo 
vyžadovat, aby se výpočet takového 
rozdílu prováděl ke dni pořízení akcií nebo 
podílů, nebo, pokud byly akcie nebo podíly 
pořizovány postupně, ke dni, ke kterému se 
podnik stal přidruženým podnikem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 37. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Povinnost uvedená v odstavci 1 se 
nevztahuje na podniky nebo subjekty, 
jejichž čistý obrat za předchozí účetní 
období byl nižší než 500 milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 38. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do zprávy se nezahrnují platby, které 
nepřekračují hodnotu 100 000 EUR, nebo 
platby, jež byly přiřazeny k projektu s
celkovými náklady nižšími než 25 milionů 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 39. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Povinnost uvedená v odstavci 1 se 
nevztahuje na podniky nebo subjekty, 
jejichž čistý obrat za předchozí účetní 
období byl nižší než 500 milionů EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá o 
tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a zabezpečení 
dodávek energie. Měl by být dokončen 
nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Příslušnou zprávu 
Komise případně spolu s legislativním 
návrhem předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá o 
tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost a zabezpečení 
dodávek energie. Měl by být dokončen 
nejpozději do tří let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Příslušnou zprávu 
Komise případně spolu s legislativním 
návrhem předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
KAPITOLA 9 a (nová) – čl. 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA 9a
PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ V ČLENĚNÍ 

PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ
Článek 41 a

Předkládání výkazů v členění podle 
jednotlivých zemí

1. Všechny typy podniků, jež jsou uvedeny 
v příloze 1, jsou povinny vypracovat a 
zveřejnit dodatečné výkazy – v členění 
podle jednotlivých zemí – o svých 
činnostech v jiných zemích, pokud jsou 
splněny některé z následujících 
podmínek:
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a) dotčený podnik působí v zemi, kde 
nebyl zřízen žádný právní subjekt;
b) dotčený podnik působí v zemi formou 
společného podniku (joint-venture).
2. U každé činnosti vyjmenované v 
odstavci 1 se do výkazů v členění podle 
jednotlivých zemí uvede:
a) čistý obrat;
b) prodejní náklady (včetně úpravy 
hodnoty);
c) hrubý zisk nebo ztráta;
d) distribuční náklady (včetně úpravy 
hodnoty);
e) správní náklady (včetně úpravy 
hodnoty);
f) ostatní provozní výnosy;
g) úpravy hodnoty finančních aktiv 
a investic držených jako krátkodobá 
aktiva;
h) zisk nebo ztráta před zdaněním;
i) zisk nebo ztráta za účetní období;
3. Výkazy v členění podle jednotlivých 
zemí se vypracovávají a zveřejňují pro 
každou zemi, ve které jsou činnosti 
uvedené v odstavci 1 prováděny.
4. Výkazy v členění podle jednotlivých 
zemí se vypracovávají a zveřejňují 
každoročně.
5. Povinnosti stanovené v tomto článku se 
nevztahují na podniky, jejichž čistý obrat 
za předchozí účetní období byl nižší než 
500 milionů EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Článek 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48a
Změny nařízení (ES) č. 1606/2002

Nařízení (ES) č. 1606/2002 se mění takto:
1. Ustanovení čl. 3 odst. 1 se nahrazuje 
tímto:
„1. Komise přijímá prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijatých v souladu 
s článkem 5a rozhodnutí o použitelnosti 
mezinárodních účetních standardů v 
rámci Unie.“
2. Článek 6 se nahrazuje tímto:
„Článek 6
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 je svěřeno Komisi na dobu pěti let 
počínaje dnem ...+ .
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu datu, které v něm bude 
upřesněno. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně současně oznámí 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří 
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měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“.
3. Článek 7 se nahrazuje tímto:
„1. Komisi je nápomocen Regulativní 
výbor pro účetnictví (dále jen „výbor“). 
2. Komise udržuje s tímto výborem a 
s příslušným výborem Evropského 
parlamentu pravidelný styk s ohledem na 
stav aktivních projektů IASB a jakýchkoli 
souvisejících dokumentů vypracovaných 
IASB pro koordinaci postojů a pro 
usnadnění diskusí týkajících se přejímání 
standardů, které mohou vyplývat z těchto 
projektů a dokumentů.
3. Pokud Komise zamýšlí nenavrhnout 
přijetí určitého standardu, uvědomí o tom 
řádně a včas výbor.“
_________________
+ Pro Úř. věst.: Vložte prosím datum 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na čl. 6 odst. 2 v článcích 4 a 5 nařízení 1606/2002 budou odpovídajícím způsobem 
změněny.


