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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci 
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami při 
zohlednění celého hodnotového řetězce 
společností.

Or. en

Odůvodnění

Nefinanční výkaz by se měl týkat jak přímých operací společností, tak i dopadů těchto operací 
v celém hodnotovém řetězci.

Pozměňovací návrh 2

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 

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet 
z vnitrostátních rámců, unijních rámců, 
jako je systém pro environmentální řízení 
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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“).

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, globální iniciativa pro podávání 
zpráv („Global Reporting Initiative“)
a iniciativa organizací Carbon Disclosure 
Project (CDP) a Carbon Disclosure 
Standards Board (CDSB). 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. 

Or. en

Odůvodnění

Je na čase ukončit zmatek spojený s příliš početnými rámci podávání zpráv, který vede 
k roztříštěnosti a nemožnosti srovnávat výsledky. Doporučené mezinárodní rámce odkazují na 
mezinárodně uznávané minimálními požadavky na zodpovědné jednání nadnárodních 
společností. Všechny země OECD již zavedly právní povinnost zajistit, aby jejich nadnárodní 
společnosti tyto požadavky dodržovaly, a toto ustanovení by tudíž nemělo vytvářet žádnou 
dodatečnou zátěž.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Společnosti by měly poskytovat 
podrobné údaje týkající se jak otázek, 
u nichž došlo k závažným dopadům, tak
také otázek, u kterých se riziko, že 
k závažným dopadům dojde, jeví jako 
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nejpravděpodobnější. Význam dopadů by 
měl být vyhodnocován na základě jejich 
rozsahu a závažnosti a počtu poškozených 
osob (v současnosti či do budoucna), tak 
aby výsledek uvedení zpět do původního 
stavu následující po negativních dopadech 
odpovídal stavu, který je přinejmenším 
stejný – nebo obdobný – jako byla situace 
předtím, než k tomuto negativnímu 
dopadu došlo.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyhnout se zvyšování administrativní zátěže pro společnosti doporučují obecné zásady 
OSN, aby byla u společností využívána hodnocení dopadů za účelem vymezení (reálných či 
potenciálních) nejzávažnějších dopadů. Doporučujeme, aby tato směrnice zvolila stejný 
přístup.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Riziko negativních dopadů může být 
způsobeno iniciativami samotných 
společností, nebo být spojeno 
s fungováním společností, jejich produkty 
či službami, a to i v souvislosti s jejich 
obchodními vztahy, včetně vztahů 
s dodavateli, klienty, subdodavateli nebo 
jinými obchodními partnery. Je proto 
nezbytné, aby se tato skutečnost odrážela 
v informacích poskytovaných 
společnostmi ohledně jejich politik, rizik 
a výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Je nepochybné, že dodavatelské řetězce představují pro podniky, společnosti, v nichž fungují, 
a zákazníky významné riziko. K rozsáhlému využívání zdrojů (jako je např. půda, voda, 
materiály a uhlík) dochází spíše v dodavatelském řetězci než v samotných společnostech. Tato 
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otázka již byla ad hoc začleněna do acquis communautaire, a v zájmu konzistentnosti by tedy 
měla být také součástí tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S cílem maximalizovat sdílenou 
hodnotu, optimalizovat korporátní 
udržitelnost a posílit relevantnost, 
soudržnost a srovnatelnost nefinančních 
údajů poskytovaných společnostmi 
vypracuje Komise do 12 měsíců od data 
přijetí této směrnice odvětvové 
a horizontální pokyny ohledně využívání 
vhodných klíčových ukazatelů výkonnosti, 
ohledně metodologie měření zdrojů 
a ohledně mezinárodních rámců, zejména 
pokud jde o odpovědnost podniků 
dodržovat práva a hodnoty chráněné 
normami mezinárodního práva.

Or. en

Odůvodnění

Tímto způsobem bude snížena administrativní zátěž, jíž společnosti čelí, a optimalizován 
úspěch směrnice, neboť se tím zvýší jistota společností, aniž by vznikl přímý požadavek 
zakotvený v právním předpisu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Členské státy zajistí zavedení 
přiměřených a účinných mechanismů, 
které zajistí, aby společnosti zveřejňovaly 
úplné, pravdivé a důvěryhodné nefinanční 
informace, v souladu s ustanoveními této 
směrnice. Aby byla zaručena účinnější 
úroveň ochrany, bylo by vhodné 
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poskytnout fyzickým a právnickým 
osobám, které mají legitimní zájem na 
zajištění toho, aby byla ustanovení této 
směrnice dodržována, oprávnění podílet 
se na příslušných právních postupech.

Or. en

Odůvodnění

Každý z cílů, o jejichž dosažení tento návrh usiluje, je ohrožován nedodržováním pravidel ze 
strany společností. Abychom s touto situací mohli bojovat, je třeba zavést mechanismus, jehož 
prostřednictvím mohou osoby, které mají v této věci legitimní zájmy, toto dodržování prosadit. 
Podrobnosti takových případných mechanismů budou nejvhodnějším způsobem rozhodnuty na 
úrovni členských států. Užitečné příklady v této oblasti lze nalézt v právních předpisech EU 
na ochranu spotřebitele a na boj proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva musí obsahovat věrný
přehled vývoje a výkonnosti podnikatelské 
činnosti společnosti a její pozice, jakož 
i popis hlavních rizik a nejistot, kterým 
čelí.

Výroční zpráva musí obsahovat věrný 
přehled vývoje a výkonnosti podnikatelské 
činnosti společnosti a její pozice, jakož 
i popis hlavních rizik a nejistot, kterým 
čelí, prokazující, že vynaložila náležitou 
péči.

Or. en

Odůvodnění

Náležitá péče je klíčovým prvkem zásadních mezinárodních rámců, jako jsou např. směrnice 
OECD pro nadnárodní podniky a obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv. 
Tento pojem zahrnuje otázku toho, zda podniky proaktivně zjišťují rizika a dopady na 
společnost, těmto dopadů a rizikům předcházejí a omezují jejich následky.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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
obsahovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních 
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci 
a úplatkářství a zohledňující celý 
hodnotový řetězec daných společností, 
včetně:

Or. en

Odůvodnění

Po skandálu s koňským masem a zřícení tovární budovy v Bangladéši je zřejmé, že 
dodavatelské řetězce představují pro podniky, společnosti a zákazníky významné riziko. Tento 
problém se již ad hoc promítl do acquis communautaire a Evropský parlament uznal význam 
dodavatelského řetězce ve svém usnesení 2010/2205(INI). Nahrazení slova „zahrnovat“ 
slovem „obsahovat“ odráží záměr prosazovat racionalizovanou a soudržnou zprávu namísto 
oddělených zpráv, které se vzájemně doplňují.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popisu politiky, jež společnost ve vztahu 
k těmto otázkám sleduje,

popisu politiky – včetně střednědobých 
a dlouhodobých cílů –, již společnost ve 
vztahu k těmto otázkám sleduje,

Or. en
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Odůvodnění

Společnosti musí zveřejnit cíle, které si v těchto oblastech samy stanoví, aby mohly zúčastněné 
strany vyhodnotit oznámené výsledky.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rizik souvisejících se společností a s jejím 
fungováním, jejími výrobky, službami
a obchodními vztahy a způsobu, jakým 
společnost tato rizika řídí.

Or. en

Odůvodnění

Zásadní mezinárodní rámce, jako jsou např. směrnice OECD pro nadnárodní podniky 
a obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, uznávají, že riziko negativních 
dopadů může vzniknout nejen ve vztahu k samotným činnostem společnosti, ale také 
v souvislosti s operacemi, produkty či službami obchodního partnera společnosti. Je tudíž 
třeba zohlednit rizika v rámci celého hodnotového řetězce společnosti.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

analýzy využívání zdrojů, včetně 
přinejmenším využívání půdy a vody, 
emisí skleníkových plynů a využívání 
nerostných surovin

Or. en
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Odůvodnění

Plán Evropské komise pro účinné využívání zdrojů z roku 2011 navrhl tyto čtyři klíčové 
ukazatele stavu zdrojů s cílem doplnit dočasný hlavní ukazatel domácí materiálové spotřeby 
(DMC). Evropský parlament velkou většinou podpořil jejich přijetí a Komise je navrhla ve své 
konzultaci o měření využívání zdrojů. Evropská platforma pro účinné využívání zdrojů 
(EREP) vyzvala k uplatňování těchto ukazatelů s cílem dát jasný signál všem hospodářským 
subjektům. Tento návrh k tomu poskytuje rámec.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 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 může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců
vychází1.

__________________
1 Jako jsou např.: úmluva OSN „Global 
Compact“, obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat 
a napravovat“, směrnice OECD pro 
nadnárodní společnosti, norma ISO 
26000, tripartitní deklarace Mezinárodní 
organizace práce o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální politiku 
a globální iniciativa pro podávání zpráv 
(„Global Reporting Initiative“).

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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

Or. en

Odůvodnění

Důvod pro tuto reformu – tj. potřeba zlepšit transparentnost a chápání nefinančního výkonu 
a dopadů společností – by se měl rovněž odrážet v kritériích pro používání klíčových 
ukazatelů výkonnosti.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise vypracuje do 12 měsíců 
od data přijetí této směrnice odvětvové 
a obecné pokyny ohledně metodiky a 
využívání mezinárodních standardů 
a nefinančních ukazatelů výkonnosti 
v souladu s čl. 46 odst. 1 s cílem pomoci 
společnostem s podáváním zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Tímto způsobem se posílí relevantnost, konzistentnost a srovnatelnost nefinančních informací 
poskytovaných společnostmi, a optimalizuje se tak korporátní udržitelnost a schopnost 
zúčastněných stran činit společnosti odpovědnými.
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí zavedení 
přiměřených a účinných mechanismů, 
které zajistí, aby společnosti zveřejňovaly 
úplné, pravdivé a důvěryhodné nefinanční 
informace, v souladu s ustanoveními této 
směrnice, a budou toto zveřejňování 
monitorovat.
2. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
soudní a/nebo správní postupy za účelem 
vymáhání dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické 
i právnické osoby, které mají v souladu 
s kritérii stanovenými příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na tom, aby bylo 
zajištěno dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Každý z cílů, o jejichž dosažení tento návrh usiluje, je ohrožován nedodržováním ze strany 
společností. Abychom s touto situací mohli bojovat, je třeba zavést mechanismus, jehož 
prostřednictvím mohou osoby, které mají v této věci legitimní zájmy, toto dodržování prosadit. 
Podrobnosti takových případných mechanismů budou nejvhodnějším způsobem rozhodnuty na 
úrovni členských států. Užitečné příklady v této oblasti lze nalézt v právních předpisech EU 
na ochranu spotřebitele a na boj proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

popis politiky rozmanitosti společnosti pro 
její správní, řídící a dozorčí orgány 
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, rasový či etnický původ,
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.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Zdravotní 
postižení je jedním z důvodů diskriminace, který je obsažen v právních předpisech EU na boj 
proti diskriminaci, a je rovněž uznán jakožto takový důvod v článku 10 Smlouvy o EU.


