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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice zdůrazňuje význam podávání zpráv společnostmi o nefinančních 
informacích. Směrnice se zaměřuje na informace týkající se environmentálních, sociálních 
a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství. 
Navrhovatelka se však domnívá, že je nanejvýš důležité zohlednit rovněž hledisko rovnosti 
žen a mužů. Vyvážená kombinace požadovaných prvků umožní, aby akcionáři dostávali 
každoročně nefinanční informace, které jsou zásadní pro výkonnost společností. 

Navrhovatelka se dále domnívá, že má-li mít tato směrnice požadovaný účinek, měla by být 
uplatňována na společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců a vykazují celkovou 
bilanční sumu přesahující 20 milionů EUR nebo mají čistý obrat přesahující 40 milionů EUR. 
Navrhované údaje byly již dříve uvedeny v různých právních předpisech EU a často se 
používají k rozlišení mezi malými a středními podniky na jedné straně a velkými 
společnostmi na straně druhé. Zlepšení transparentnosti totiž hraje důležitou úlohu 
v efektivním fungování jednotného trhu. Snazší srovnávání informací o tom, jak společnosti 
fungují, může přispět k lepšímu rozhodování investorů a akcionářů. 

Povinné zveřejnění politiky rozmanitosti, zejména politiky rozmanitosti z hlediska pohlaví, 
zásadním způsobem ovlivňuje výkonnost společností. Vyvážené zastoupení žen a mužů 
v řídících a dozorčích orgánech společností je navíc ku prospěchu těchto společností, neboť 
odráží demografické ukazatele klíčových skupin zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci, 
zákazníci a investoři. 

Aby byla zaručena skutečná rovnost žen a mužů, jsou společnosti vyzývány k provedení 
analýzy pracovní síly, jejíž součástí by mělo být rozčlenění údajů na základě typu zaměstnání, 
pracovní smlouvy a pohlaví. Je třeba účinnějším způsobem využít potenciálu talentů, přičemž 
60 % absolventů univerzit v Evropě představují ženy. Společnosti musí vypracovat politiky, 
které by ženám umožnily sladit rodinný a pracovní život, má-li být dosaženo cílů rozmanitosti 
pohlaví ve velkých společnostech a skupinách. Společnosti by navíc měly pořádat školení, 
budovat kapacity, zajistit výměnu osvědčených postupů a také zavést systémy pro vytváření 
sítí a pro zaučování. 

Členské státy by měly stanovit správní a finanční sankce pro společnosti, jež poruší 
ustanovení směrnice, a vypracovat politiky pro její provádění a podávání zpráv o výsledcích. 
Evropská komise by však měla členským státům poskytnout pokyny týkající se osvědčených 
postupů, které ponechají prostor pro podněty, jež vzejdou od organizací občanské společnosti. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 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 otázek, rovnosti žen a 
mužů, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu 
k průměrnému počtu a k pohlaví
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 20 milionů EUR, 
nebo mají čistý obrat přesahující 40 
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čistý obrat přesahující 40 milionů EUR. milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Rozmanitost pravomocí a stanovisek 
členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů společností usnadňuje dobré 
porozumění podnikové organizaci a 
záležitostem. Umožňuje členům těchto 
orgánů konstruktivně zpochybňovat 
rozhodnutí řídících pracovníků a být 
otevřenější vůči inovativním myšlenkám, 
čímž se zamezí podobnosti názorů členů, 
tzv. fenoménu „skupinového myšlení“. 
Přispívá tak k účinnému dohledu nad 
řídícími pracovníky a úspěšné správě a 
řízení společnosti. Z tohoto důvodu by bylo 
důležité zvýšit transparentnost, pokud jde o 
politiku rozmanitosti společností. Tím by 
byl trh informován o postupech správy a 
řízení společností, a mohl by tak na 
společnosti vytvářet nepřímý tlak, aby 
posílily rozmanitost v rámci svých řídících 
a dozorčích orgánů.

(15) Rozmanitost pravomocí a stanovisek 
členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů společností, včetně rozmanitosti 
pohlaví, usnadňuje dobré porozumění 
podnikové organizaci a záležitostem. 
Připouští se, že rozmanitost pohlaví, 
zejména ve vrcholných pozicích, zlepšuje 
správu a řízení společností, kvalitu 
rozhodování a výkonnost společnosti. 
Rozmanitost řídících a dozorčích orgánů 
představuje navíc výhodu pro společnosti, 
neboť složení rady odráží demografické 
ukazatele klíčových skupin zúčastněných 
stran, jako jsou zaměstnanci, zákazníci a 
investoři. Navíc umožňuje členům těchto 
orgánů konstruktivně zpochybňovat 
rozhodnutí řídících pracovníků a být 
otevřenější vůči inovativním myšlenkám, 
čímž se zamezí podobnosti názorů členů, 
tzv. fenoménu „skupinového myšlení“. 
Přispívá tak k účinnému dohledu nad 
řídícími pracovníky a úspěšné správě a 
řízení společnosti. Z tohoto důvodu by bylo 
důležité zvýšit transparentnost, pokud jde o 
politiku rozmanitosti společností, zejména 
rozmanitosti pohlaví. Tím by byl trh 
informován o postupech správy a řízení 
společností, a mohl by tak na společnosti 
vytvářet nepřímý tlak, aby posílily 
rozmanitost v rámci svých řídících a 
dozorčích orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Společnosti by měly přijmout 
politiky rozmanitosti, které přispívají 
k vyváženějšímu vztahu mezi pracovním a 
osobním životem a podporují zaučování, 
vytváření sítí a patřičné školení pro 
vedoucí pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Společnosti by měly zajistit 
zohlednění zásad rovnosti žen a mužů, 
podporovat rozvoj lidských zdrojů a 
zajistit bezpečné a zdravé pracovní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o pohlaví a další
aspekty jako věk, zeměpisná rozmanitost, 
vzdělání a profesní zkušenosti, by se měla 
vztahovat pouze na velké společnosti 
kotované na burze. Proto by se tato 
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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 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

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 
78/660/EHS. Společnostem, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, jsou uloženy 
správní a finanční sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V Evropském paktu pro rovnost žen 
a mužů 2011–2020, přijatém dne 
7. března 2011, Rada uznala, že politika 
rovnosti žen a mužů je pro hospodářský 
růst, prosperitu a konkurenceschopnost 
zásadní. Opětovně potvrdila svůj závazek 
odstranit rozdíly mezi ženami a muži a 
splnit cíle strategie Evropa 2020. Rada 
také požadovala přijetí opatření na 
podporu rovné účasti žen a mužů při 
rozhodování na všech úrovních a ve všech 
oblastech, aby se plně využilo všech 
dostupných talentů. V záležitostech 
týkajících se rozmanitosti pohlaví by 
ustanovení této směrnice měla doplnit 
ustanovení budoucí směrnice o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kótovaných na burzách a 
o souvisejících opatřeních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a ctí zásady uznávané Listinou základních 
práv Evropské unie, včetně práva na 
svobodu podnikání, respektování 
soukromého života a ochranu osobních 
údajů. Tato směrnice musí být provedena 
v souladu s těmito právy a zásadami.

(18) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a ctí zásady uznávané Listinou základních 
práv Evropské unie, včetně 
nediskriminace, rovnosti žen a mužů,
práva na svobodu podnikání, respektování 
soukromého života a ochranu osobních 
údajů. Tato směrnice musí být provedena 
v souladu s těmito právy a zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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

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 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních a sociálních otázek,
rovnosti žen a mužů a zaměstnaneckých 
otázek, dodržování lidských práv, boje 
proti korupci a úplatkářství, včetně:

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) rizik vznikajících podniku a 
společnosti v souvislosti s těmito otázkami 
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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, 
jsou jí uloženy správní a finanční sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti a 
rovněž environmentálních a sociálních 
otázek a otázek lidských práv mj. 
z perspektivy rovnosti žen a mužů tato 
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vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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) Za účelem zvýšení transparentnosti, 
pokud jde o rovnost žen a mužů na 
pracovišti, mohou společnosti zajistit 
analýzy celkové pracovní síly, včetně platů 
zaměstnanců, přičemž údaje budou 
rozčleněny na základě typu zaměstnání, 
pracovní smlouvy a pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. 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 pohlaví a další aspekty jako 
věk, pohlaví, zeměpisná rozmanitost, 
vzdělání a profesní zkušenosti, cíle této 
politiky rozmanitosti, jak je prováděna, a 
výsledky ve vykazovaném období. Účinné 
sledování rovných příležitostí a 
rozmanitosti na pracovišti je důležitou 
součástí lepšího řízení lidského kapitálu a 
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uplatňování rovnosti v praxi. Pokud 
společnost tuto politiku nezavedla, jsou jí 
uloženy správní a finanční sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3

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 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních otázek, rovnosti žen a 
mužů, sociálních a zaměstnaneckých 
otázek, dodržování lidských práv, boje 
proti korupci a úplatkářství, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– iii) rizik vznikajících podniku a 
společnosti v souvislosti s těmito otázkami 
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 17

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, jsou 
společnosti uloženy správní a finanční 
sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozsahu nezbytném pro pochopení 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice 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 a rovněž 
environmentálních a sociálních otázek a 
otázek lidských práv mj. z perspektivy 
rovnosti žen a mužů tato analýza zahrne 
finanční a nefinanční klíčové ukazatele 
výkonnosti, které se vztahují k příslušné 
podnikatelské činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Za účelem zvýšení transparentnosti, 
pokud jde o rovnost žen a mužů na 
pracovišti, mohou společnosti zajistit 
analýzy celkové pracovní síly, včetně platů 
zaměstnanců, přičemž údaje budou 
rozčleněny na základě typu zaměstnání, 
pracovní smlouvy a pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

1. Členské státy zajistí účinné prostředky, 
které umožní sledovat a vymáhat 
zveřejňování úplných a přesných 
nefinančních informací společnostmi 
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a (nový)
Pokyny Komise

Komise stanoví osvědčené postupy a do 
roka od vstupu této směrnice v platnost 
vypracuje ve spolupráci s organizacemi 
občanské společnosti pokyny týkající se 
osvědčených postupů pro podávání zpráv 
společnostmi, aby tak společnostem při 
této činnosti pomohla.

Or. en


