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Pozměňovací návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pokud jde o rozmanité zastoupení žen
a mužů v řídících a dozorčích orgánech 
společností, není touto směrnicí dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
o kapitálových požadavcích (2013/36/EU) 
ani směrnice o zlepšení genderové 
vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a 
o souvisejících opatřeních 
(XXXX/XX/EU).

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla být v souladu s čtvrtou směrnicí o kapitálových požadavcích a budoucí 
směrnicí o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy 
správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních.

Pozměňovací návrh 25
Jutta Steinruck

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 

(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 otázek, 
otázek rovného zacházení, integrace
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lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

a zaměstnanosti, včetně existence 
sociálního dialogu, svobody odborového 
sdružování, zachování činnosti 
odborových organizací a ochrany práv 
zaměstnanců odborově organizovaných, 
jakož i dodržování lidských práv, boje proti 
korupci a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků,
významných incidentů, k nimž během 
vykazovaného období došlo, a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Jutta Steinruck

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 těchto informací 
mohou společnosti vycházet ze směrnic
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) pro nadnárodní 
společnosti, jakož i tripartitní deklarace 
Mezinárodní organizace práce o zásadách 
pro nadnárodní společnosti a sociální 
politiku a globální iniciativa pro podávání
zpráv („Global Reporting Initiative“).

(Směrnice organizace OECD mají 
dalekosáhlejší referenční rámec než 
obecné zásady jiných rámců. Připustíme-li 
jako orientační body všechny uvedené 
zdroje, nebudou politiky různých 
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společností v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků srovnatelné.)

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Malcolm Harbour

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 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“). 
Komise by navíc měla vydat nezávazné 
pokyny, v nichž upřesní, které z výše 
uvedených modelů jsou pro konkrétní 
způsoby podávání zpráv o nefinančních 
informacích nejvhodnější. Tato 
skutečnost by zajistila, aby společnosti, na 
něž se tato směrnice vztahuje, soustavně 
využívaly tyto modely na celém jednotném 
trhu. Tyto pokyny vydané Komisí by navíc 
zjednodušily srovnávání jednotlivých 
společností v souladu s bodem odůvodnění 
6.

Or. en
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Odůvodnění

Různé rámce, které Komise v návrhu uvádí jako modely, jimiž se mají společnosti řídit, by 
mohly podniky mást. Nezávazné pokyny Komise by měly pomoci upřesnit, který rámec Komise 
považuje pro daný způsob podávání zpráv o nefinančních informacích za vhodný. Pokud 
Komise tyto pokyny vypracuje, bude navíc snadnější srovnávat na jednotném trhu jednotlivé 
společnosti.

Pozměňovací návrh 28
Sirpa Pietikäinen

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 těchto nefinančních
informací by společnosti měly minimálně 
vycházet z obecných zásad 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. Společnosti 
mohou navíc vycházet i z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců 
vychází.

Vzhledem k tomu, že kvůli nepřebernému 
množství různých rámců pro podávání 
zpráv je obtížné srovnávat nefinanční 
informace a různé rámce pro podávání 
zpráv mohou současně vést k vyšším 
nákladům společností, zejména malých
a středních podniků, na dodržování 
předpisů, bylo by pro Unii přínosné 
přijmout předpis, v němž by přesně 
stanovila soubor kritérií pro podávání 
zpráv o nefinančních informacích. 
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Takový společný rámec Unie pro 
podávání zpráv by zajistil jednotné 
uplatňování předpisů na celém jednotném 
trhu, jakož i rovné podmínky pro 
hospodářské subjekty. Komise by tato 
kritéria, včetně vhodných klíčových 
ukazatelů výkonnosti, měla vypracovat na 
základě stávajících mezinárodních rámců 
uvedených v prvním pododstavci
a nejpozději do konce roku 2018 by za tím 
účelem měla předložit návrh právního 
předpisu. V rámci tohoto předpisu by 
Komise měla doporučit, aby se kritéria 
stala závaznými.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odstavec 47 závěrečné deklarace 
konference OSN Rio+20 nazvané 
„Budoucnost, jakou chceme“13 uznává 
význam podávání zpráv podniků
o udržitelnosti a vyzývá společnosti, aby 
případně zvážily zahrnutí informací
o udržitelnosti do svého cyklu podávání 
zpráv. Rovněž vyzývá průmysl, 
zainteresované vlády a příslušné 
zúčastněné strany, aby za podpory systému 
OSN případně vypracovaly modely 
osvědčených postupů a s ohledem na 
zkušenosti stávajících rámců zjednodušily 
začlenění finančních a nefinančních 
informací.

(8) Odstavec 47 závěrečné deklarace 
konference OSN Rio+20 nazvané 
„Budoucnost, jakou chceme“13 uznává 
význam podávání zpráv podniků
o udržitelnosti a vyzývá společnosti, aby 
případně zvážily zahrnutí informací
o udržitelnosti do svého cyklu podávání 
zpráv. Rovněž vyzývá průmysl, 
zainteresované vlády a příslušné 
zúčastněné strany, aby za podpory systému 
OSN případně vypracovaly modely 
osvědčených postupů a s ohledem na 
zkušenosti stávajících rámců zjednodušily 
začlenění finančních a nefinančních 
informací. Společnosti v EU by tudíž podle 
této směrnice měly svůj nefinanční výkaz 
povinně zveřejňovat v rámci své účetní 
závěrky.

__________________ __________________
13 OSN, „Budoucnost, jakou chceme“, 13 OSN, „Budoucnost, jakou chceme“, 
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závěrečný dokument konference 
Organizace spojených národů
o udržitelném rozvoji RIO+20, 
A/CONF.216/L.1.

závěrečný dokument konference 
Organizace spojených národů
o udržitelném rozvoji RIO+20, 
A/CONF.216/L.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Dodavatelský řetězec je pro většinu 
společností nedílnou součástí tvorby 
hodnot, ale také možných rizik, která 
společnost či podnik může představovat 
nejen pro sebe sama, ale i pro širší 
společnost. Proto je třeba zajistit, aby 
informace, které jsou uváděny
v nefinančním výkazu, zahrnovaly pokud 
možno i údaje o celém dodavatelském 
řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jutta Steinruck

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 

(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 
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počet zaměstnanců přesahuje 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

počet zaměstnanců přesahuje 250 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Malcolm Harbour

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 a omezen na 
společnosti kotované na burzách. MSP by
měly být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty kotované 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.

Or. en

Odůvodnění

Účelem této směrnice je zajistit, aby velké podniky samy zaručily velkou transparentnost vůči 
akcionářům, občanům a daňovým poplatníkům. Jejich činnosti, včetně rozsahu těchto 
činností, jsou totiž takové povahy, že existuje veřejný zájem na větší transparentnosti, která 
překračuje oblast finančních informací. Aby však tato skutečnost nezpůsobila regulačním 
orgánům nepřiměřené náklady, bylo by vhodné, aby se tato povinnost vztahovala pouze na 
velké a kotované společnosti.

Pozměňovací návrh 33
Sirpa Pietikäinen
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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 směrnice 2013/34/EU bylo 
stanoveno, že všechny velké společnosti
a skupiny musejí podávat zprávy 
rozčleněné podle jednotlivých zemí.
V zájmu větší 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 
zveřejňovány jako příloha ročních 
účetních závěrek nebo konsolidovaných 
účetních závěrek.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jak vyžaduje čl. 51a písm. e) směrnice 
78/660/EHS, měla by zpráva povinných 
auditorů rovněž obsahovat vyjádření, zda 
je výroční zpráva, včetně nefinančních 
informací obsažených ve výroční zprávě,
v souladu s roční účetní závěrkou za stejné 
účetní období.

(14) Jak vyžaduje čl. 51a písm. e) směrnice 
78/660/EHS, měla by zpráva povinných 
auditorů rovněž obsahovat vyjádření
v podobě prohlášení týkajícího se
nefinančních informací obsažených ve 
výroční zprávě a jejich souladu s roční 
účetní závěrkou za stejné účetní období.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sirpa Pietikäinen



AM\1005512CS.doc 11/38 PE521.487v01-00

CS

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 
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.

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty rovnosti žen
a mužů a další otázky jako věk, zeměpisná 
rozmanitost, zdravotní postižení, 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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jutta Steinruck

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 dotčené společnosti a celého 
dodavatelského řetězce a jejich pozic, 
jakož i popis hlavních rizik a nejistot, 
kterým čelí. Rizika v této souvislosti 
zahrnují finanční nejistoty a rovněž 
nedodržování sociálních
a environmentálních norem.
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Or. de

Pozměňovací návrh 37
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti.

Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti. Do vypracování 
přehledu se zapojí i rady zaměstnanců
a dozorčí rady. Zprávy podávané 
společnostmi přezkoumá nezávislá strana. 
Za nesplnění požadavků na zveřejňování 
ukládají členské státy postihy.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Jürgen Creutzmann

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

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

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 případně
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se především
environmentálních, sociálních
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a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

Or. en

Odůvodnění

Významnost podávání zpráv o nefinančních informacích není u všech odvětví stejná. Mohlo by 
být sice velmi důležité pro některé společnosti, kde se tlak trhu vyvinul v tomto směru, ale 
nemuselo by tomu tak být v případě jiných společností. Společnosti by tudíž měly samy 
rozhodnout, zda je podávání těchto zpráv tak, jak je stanoveno v současné podobě požadavků 
na podávání zpráv, smysluplné.

Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck

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

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 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se dopadů činnosti 
společnosti na občany a alespoň 
environmentálních, sociálních otázek, 
otázek rovného zacházení
a zaměstnanosti, včetně existence 
sociálního dialogu, svobody odborového 
sdružování, zachování činnosti 
odborových organizací a ochrany práv 
zaměstnanců odborově organizovaných, 
jakož i dodržování lidských práv, boje proti 
korupci a úplatkářství, včetně:

Or. de
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Pozměňovací návrh 40
Malcolm Harbour

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

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 veřejně kotovaných 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:

Or. en

Odůvodnění

Účelem této směrnice je zajistit, aby velké podniky samy zaručily velkou transparentnost vůči 
akcionářům, občanům a daňovým poplatníkům. Jejich činnosti, včetně rozsahu těchto 
činností, jsou totiž takové povahy, že existuje veřejný zájem na větší transparentnosti, která 
překračuje oblast finančních informací. Aby však tato skutečnost nezpůsobila regulačním 
orgánům nepřiměřené náklady, bylo by vhodné, aby se tato povinnost vztahovala pouze na 
velké a kotované společnosti.

Pozměňovací návrh 41
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rizik vznikajících společnosti i občanům
v souvislosti s těmito otázkami a způsobu, 
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řídí. jakým společnost tato rizika řídí. Rizika 
vznikající společnosti v této souvislosti 
zahrnují finanční nejistoty a rovněž 
nedodržování sociálních
a environmentálních norem.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí, zda sledovat politiky v oblasti sociální odpovědnosti podniků, přijímají podniky.
V takovém případě lze dospět k závěru, že společnost nepovažuje tyto politiky pro svou 
hospodářskou činnost za důležité anebo investoři o tyto informace neprojevují žádný 
podstatný zájem. Není jasné, proč by společnost měla tuto skutečnost vysvětlovat.

Pozměňovací návrh 43
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 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.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 44
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 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 vysvětlení, proč je nesleduje. 
Součástí vysvětlení je i posouzení rizika, 
které představuje rozhodnutí nesledovat 
tyto politiky.
Dopady činnosti dotyčné společnosti na 
občany zahrnují dopady vznikající
v důsledku činnosti vykazující společnosti, 
jakož i dopady činnosti jiných společností, 
které mají s vykazující společností 
obchodní vztahy, jako jsou iniciativy 
vedoucí k vytváření společných podniků či 
dodavatelské a subdodavatelské řetězce.
Evropský parlament a Rada přijmou do 
konce roku 2015 pokyny pro uplatňování 
opatření této směrnice týkajících se 
nefinančních výkazů a pravidelně je 
aktualizují. Tyto pokyny vycházejí
z obecných zásad 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. Tyto pokyny obsahují klíčové 
ukazatele výkonnosti v oblastech, které 
jsou předmětem vykazování informací. 
Klíčové ukazatele výkonnosti, vytvořené za 
účelem měření dopadů činnosti podniku 
na životní prostředí, zahrnou 
přinejmenším využívání půdy, využívání 
vodních zdrojů, emise skleníkových plynů
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a využívání materiálů. Součástí pokynů 
jsou jak obecná ustanovení, tak
i ustanovení pro příslušná odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jutta Steinruck

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 vychází
společnost ze směrnic Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti
a údajů globální iniciativy pro podávání 
zpráv („Global Reporting Initiative“).

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Malcolm Harbour

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 vychází.

Pokud jde o tyto rámce, vydá Evropská 
komise nejpozději do 24 měsíců od 
zveřejnění této směrnice nezávazné 
pokyny týkající se vhodnosti jednotlivých 
rámců pro jednotlivé způsoby podávání 



PE521.487v01-00 18/38 AM\1005512CS.doc

CS

zpráv o nefinančních informacích s cílem 
zjednodušit srovnávání způsobů podávání 
zpráv na celém jednotném trhu.
Evropská komise tyto pokyny vypracuje 
na základě konzultací se členskými státy, 
vnitrostátními regulačními orgány, 
podniky a organizacemi občanské 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Různé rámce, které Komise v příslušném bodě odůvodnění návrhu uvádí jako modely, jimiž se 
mají společnosti řídit, by mohly podniky mást. Nezávazné pokyny Komise by měly pomoci 
upřesnit, který rámec Komise považuje pro daný způsob podávání zpráv o nefinančních 
informacích za vhodný. Pokud Komise tyto pokyny vypracuje, bude navíc snadnější srovnávat 
na jednotném trhu jednotlivé společnosti.

Pozměňovací návrh 47
Sirpa Pietikäinen

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 
společnost vychází minimálně z obecných 
zásad 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 navíc vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Nejpozději do 31. prosince 2018 přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem [49 nový 
směrnice 2013/34] kritéria pro společný 
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evropský rámec pro podávání zpráv
o nefinančních informacích a pravidelně 
je aktualizuje. Kritéria vycházejí ze 
stávajících vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahují klíčové 
ukazatele výkonnosti v oblastech, které 
jsou předmětem vykazování informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace týkající se zaměstnanosti 
zahrnují alespoň následující údaje:

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet osob zaměstnaných na základě 
smlouvy o dílo;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Jutta Steinruck
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

míra fluktuace zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zaměstnanecké benefity v případě 
pracovních poměrů na celý či částečný 
úvazek a na dobu určitou;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – bod i c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

míra zapojení odborů, včetně 
procentuálního podílu zaměstnanců, na 
něž se vztahuje kolektivní smlouva;

Or. de
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Pozměňovací návrh 53
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3 – bod i d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

poměr základního platu mužů vůči 
základnímu platu žen;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Jürgen Creutzmann

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

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 
tato analýza zahrne finanční a případně
nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, 
které se vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Cornelis de Jong

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



PE521.487v01-00 22/38 AM\1005512CS.doc

CS

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 a dopadů
společnosti na občany, životní prostředí
a lidská práva a pro transparentnost
a srovnatelnost přehledu tato analýza 
zahrne finanční a nefinanční klíčové 
ukazatele výkonnosti, které se vztahují
k příslušné podnikatelské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud společnost vypracovává komplexní 
zprávu, jež odpovídá témuž účetnímu 
období, vychází z vnitrostátních, unijních 
nebo mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 písm. b), je 
za předpokladu, že tato zpráva je součástí 
výroční zprávy, osvobozena od povinnosti 
vypracovat nefinanční výkaz stanovený
v odst. 1 písm. b).

Pokud společnost vypracovává komplexní 
zprávu, jež odpovídá témuž účetnímu 
období, vychází z vnitrostátních, unijních 
nebo mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 písm. b), je 
za předpokladu, že tato zpráva je součástí 
výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna 
nebo je v ní uveden odkaz na tuto zprávu, 
osvobozena od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odst. 1 písm. 
b).

Or. en

Odůvodnění

I když jsou nefinanční informace důležité, měly být mít společnosti stále možnost rozhodnout 
se, jakým způsobem a kde tyto informace zveřejní. Společnosti, které již zveřejňují samostatné 
zprávy, by měly mít možnost v této praxi pokračovat.
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Pozměňovací návrh 57
Jürgen Creutzmann

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

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákonné požadavky týkající se zveřejňování složení řídících a dozorčích orgánů společností 
již existují. Navrhovaný postoj navíc stanoví přesné parametry, které zřejmě určují konkrétní 
podobu politiky rozmanitosti, místo aby pouze stanovil povinnost zveřejňovat informace.

Pozměňovací návrh 58
Sirpa Pietikäinen

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

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 

popis politiky rozmanitosti společnosti pro 
její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty rovnosti žen a mužů
a další otázky jako věk, zeměpisná 
rozmanitost, zdravotní postižení, vzdělání
a profesní zkušenosti, cíle této politiky 
rozmanitosti, jak je prováděna, a výsledky 
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tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.

ve vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 18 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Podávání zpráv rozčleněných podle 

jednotlivých zemí
2a. Velké podniky a subjekty veřejného 
zájmu zveřejní v příloze k účetním 
závěrkám níže uvedené informace na 
konsolidovaném základě za účetní období, 
které jsou rozčleněny podle členských 
států a třetích zemí, v nichž mají svou 
provozovnu:
a) název (názvy), povahu činností
a zeměpisnou oblast;
b) obrat;
c) počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek;
d) prodeje a nákupy;
e) hospodářský výsledek před zdaněním;
f) daň ze zisku nebo ztráty;
g) získanou veřejnou podporu.
(Tento článek je třeba vložit před článek 1 
této směrnice.)

Or. en



AM\1005512CS.doc 25/38 PE521.487v01-00

CS

Pozměňovací návrh 60
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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
a jejich dodavatelů zahrnutých do 
konsolidace jako celku, jakož i popis 
hlavních rizik a nejistot, kterým čelí. 
Rizika v této souvislosti zahrnují finanční 
nejistoty a rovněž nedodržování sociálních
a environmentálních norem.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento přehled obsahuje vyváženou 
analýzu vývoje a výkonnosti podnikatelské 
činnosti a pozice podniků zahrnutých do 
konsolidace jako celku, která je přiměřená 
velikosti a složitosti podnikatelské činnosti.

Tento přehled obsahuje vyváženou analýzu 
vývoje a výkonnosti podnikatelské činnosti
a pozice podniků zahrnutých do 
konsolidace jako celku, která je přiměřená 
velikosti a složitosti podnikatelské činnosti. 
Do vypracování přehledu se zapojí i rady 
zaměstnanců a dozorčí rady. Zprávy 
podávané společnostmi přezkoumá 
nezávislá strana. Za nesplnění požadavků 
na zveřejňování ukládají členské státy 
postihy.
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Or. de

Pozměňovací návrh 62
Jürgen Creutzmann

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

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 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 případně rovněž zahrnovat 
nefinanční výkaz obsahující informace 
týkající se především environmentálních, 
sociálních a zaměstnaneckých otázek, 
dodržování lidských práv, boje proti 
korupci a úplatkářství, včetně:

Or. en

Odůvodnění

Významnost podávání zpráv o nefinančních informacích není u všech odvětví stejná. Mohlo by 
být sice velmi důležité pro některé společnosti, kde se tlak trhu vyvinul v tomto směru, ale 
nemuselo by tomu tak být v případě jiných společností. Společnosti by tudíž měly samy 
rozhodnout, zda je podávání těchto zpráv tak, jak je stanoveno v současné podobě požadavků 
na podávání zpráv, smysluplné.

Pozměňovací návrh 63
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí
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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 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 
dopadů činnosti společnosti na občany
a alespoň environmentálních, sociálních 
otázek, otázek rovného zacházení
a zaměstnanosti, včetně existence 
sociálního dialogu, svobody odborového 
sdružování, zachování činnosti 
odborových organizací a ochrany práv 
zaměstnanců odborově organizovaných, 
jakož i dodržování lidských práv, boje proti 
korupci a úplatkářství, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Malcolm Harbour

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

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 

U veřejně kotovaných 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
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lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

Or. en

Odůvodnění

Účelem této směrnice je zajistit, aby velké podniky samy zaručily velkou transparentnost vůči 
akcionářům, občanům a daňovým poplatníkům. Jejich činnosti, včetně rozsahu těchto 
činností, jsou totiž takové povahy, že existuje veřejný zájem na větší transparentnosti, která 
překračuje oblast finančních informací. Aby však tato skutečnost nezpůsobila regulačním 
orgánům nepřiměřené náklady, bylo by vhodné, aby se tato povinnost vztahovala pouze na 
velké a kotované společnosti.

Pozměňovací návrh 65
Sirpa Pietikäinen

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

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 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, přičemž je třeba přihlížet
k celému dodavatelskému řetězci daného 
podniku, včetně:

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rizik vznikajících společnosti i občanům
v souvislosti s těmito otázkami a způsobu, 
jakým společnost tato rizika řídí. Rizika 
vznikající společnosti v této souvislosti 
zahrnují finanční nejistoty a rovněž 
nedodržování sociálních
a environmentálních norem.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí, zda sledovat politiky v oblasti sociální odpovědnosti podniků, přijímají podniky.
V takovém případě lze dospět k závěru, že společnost nepovažuje tyto politiky pro svou 
hospodářskou činnost za důležité anebo investoři o tyto informace neprojevují žádný 
podstatný zájem. Není jasné, proč by společnost měla tuto skutečnost vysvětlovat.
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Pozměňovací návrh 68
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 vysvětlení, proč je nesledují. 
Součástí vysvětlení je i posouzení rizika, 
které představuje rozhodnutí nesledovat 
tyto politiky.
Dopady činnosti dotyčné společnosti na 
občany zahrnují dopady vznikající
v důsledku činnosti podniku zahrnutého 
do konsolidace, jakož i dopady činnosti 
jiných společností, které mají s vykazující 
společností obchodní vztahy, jako jsou 
iniciativy vedoucí k vytváření společných 
podniků či dodavatelské
a subdodavatelské řetězce.
Evropský parlament a Rada přijmou do 
konce roku 2015 pokyny pro uplatňování 
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opatření této směrnice týkajících se 
nefinančních výkazů a pravidelně je 
aktualizují. Tyto pokyny vycházejí
z obecných zásad 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. Tyto pokyny obsahují klíčové 
ukazatele výkonnosti v oblastech, které 
jsou předmětem vykazování informací. 
Klíčové ukazatele výkonnosti, vytvořené za 
účelem měření dopadů činnosti podniku 
na životní prostředí, zahrnou 
přinejmenším využívání půdy, využívání 
vodních zdrojů, emise skleníkových plynů
a využívání materiálů. Součástí pokynů 
jsou jak obecná ustanovení, tak
i ustanovení pro příslušná odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 vychází
konsolidovaná výroční zpráva ze směrnic 
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) pro nadnárodní 
společnosti a údajů globální iniciativy pro 
podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“).

Or. de
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Pozměňovací návrh 71
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Pokud jde o tyto rámce, vydá Evropská 
komise nejpozději do 24 měsíců od 
zveřejnění této směrnice nezávazné 
pokyny týkající se vhodnosti jednotlivých 
rámců pro jednotlivé způsoby podávání 
zpráv o nefinančních informacích s cílem 
zjednodušit srovnávání způsobů podávání 
zpráv na celém jednotném trhu.
Evropská komise tyto pokyny vypracuje 
na základě konzultací se členskými státy, 
vnitrostátními regulačními orgány, 
podniky a organizacemi občanské 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Různé rámce, které Komise v příslušném bodě odůvodnění návrhu uvádí jako modely, jimiž se 
mají společnosti řídit, by mohly podniky mást. Nezávazné pokyny Komise by měly pomoci 
upřesnit, který rámec Komise považuje pro daný způsob podávání zpráv o nefinančních 
informacích za vhodný. Pokud Komise tyto pokyny vypracuje, bude navíc snadnější srovnávat 
na jednotném trhu jednotlivé společnosti.

Pozměňovací návrh 72
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
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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 vychází minimálně z obecných 
zásad 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 navíc vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Nejpozději do 31. prosince 2018 přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem [49 nový 
směrnice 2013/34] kritéria pro společný 
evropský rámec pro podávání zpráv
o nefinančních informacích a pravidelně 
je aktualizuje. Kritéria vycházejí ze 
stávajících vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahují klíčové 
ukazatele výkonnosti v oblastech, které 
jsou předmětem vykazování informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace týkající se zaměstnanosti 
zahrnují alespoň následující údaje:

Or. de
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Pozměňovací návrh 74
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet osob zaměstnaných na základě 
smlouvy o dílo;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

míra fluktuace zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zaměstnanecké benefity v případě 
pracovních poměrů na celý či částečný 
úvazek a na dobu určitou;
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Or. de

Pozměňovací návrh 77
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

míra zapojení odborů, včetně 
procentuálního podílu zaměstnanců, na 
něž se vztahuje kolektivní smlouva;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

poměr základního platu mužů vůči 
základnímu platu žen;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 6
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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 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice tato 
analýza zahrne finanční a případně
nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, 
které se vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 nebo pozice a dopadů 
společností na občany, životní prostředí
a lidská práva a pro transparentnost
a srovnatelnost přehledu tato analýza 
zahrne finanční a nefinanční klíčové 
ukazatele výkonnosti, které se vztahují
k příslušné podnikatelské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mateřský podnik vypracovává Pokud mateřský podnik vypracovává 
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komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, odkazuje na celou 
skupinu konsolidovaných podniků, vychází
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 třetím 
pododstavci, je mateřský podnik za 
předpokladu, že tato komplexní zpráva je 
součástí konsolidované výroční zprávy, 
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odst. 1 třetím 
pododstavci.

komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, odkazuje na celou 
skupinu konsolidovaných podniků, vychází
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 třetím 
pododstavci, je mateřský podnik za 
předpokladu, že tato komplexní zpráva je 
součástí konsolidované výroční zprávy a je 
spolu s ní zveřejněna nebo je v ní uveden 
odkaz na tuto zprávu, osvobozen od 
povinnosti vypracovat nefinanční výkaz 
stanovený v odst. 1 třetím pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

I když jsou nefinanční informace důležité, měly být mít společnosti stále možnost rozhodnout 
se, jakým způsobem a kde tyto informace zveřejní. Společnosti, které již zveřejňují samostatné 
zprávy, by měly mít možnost v této praxi pokračovat.

Pozměňovací návrh 82
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Změna směrnice 2013/34/EU

Směrnice 2013/34/EU se mění takto:
1) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 41a
Zveřejňování informací podle jednotlivých 
zemí pro všechna odvětví
1. Členské státy od každé společnosti 
vyžadují, aby každoročně zveřejňovala na 
konsolidovaném základě za účetní období
a s rozlišením podle členského státu a třetí 
země, v nichž má instituce provozovnu, 
tyto informace:
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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. Informace uvedené v odstavci 1 jsou 
předmětem 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.

Or. en


