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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice o účetnictví1 (dále jen „směrnice“) se zabývají přípravou ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek a souvisejících zpráv. Ustanovení čl. 46 odst. 1 písm. b) čtvrté směrnice
a čl. 36 odst. 1 sedmé směrnice nyní stanoví, že v rozsahu nezbytném pro pochopení vývoje, 
výkonnosti a pozice společnosti zahrne výroční zpráva případně nefinanční informace, včetně 
informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek. 

S cílem zaručit stejná pravidla pro všechny potvrdila Komise v Aktu o jednotném trhu2

příležitost ke zlepšení transparentnosti sociálních a environmentálních informací 
poskytovaných společnostmi všech odvětví a tuto skutečnost zopakovala ve sdělení 
„Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“3. Tento 
návrh je výsledkem jednoho z hlavních závazků obnovené strategie. 

Sdělení definuje sociální odpovědnost podniků jakožto „odpovědnost podniků za dopad jejich 
činnosti na společnost“. Uznává, že její rozvoj by měl být veden samotnými podniky a že 
společnosti by měly mít systém pro začleňování sociálních a environmentálních otázek do své 
podnikatelské činnosti a strategie. Nefinanční transparentnost je tudíž základním prvkem 
jakékoli politiky v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Ve svých zprávách „Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta
k udržitelné obnově podporující začlenění“ a „Sociální odpovědnost podniků: řádné, 
transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst“ Evropský parlament uznal, že 
je důležité, aby ohledně zveřejňování nefinančních informací bylo přijato legislativní 
opatření. 
Vyzval k vytvoření legislativního rámce, který společnostem poskytne flexibilitu
a spotřebitelům a investorům transparentnost, možnost srovnání a snadný přístup
k informacím. Pro odpovědné společnosti by tento rámec znamenal významnou konkurenční 
výhodu a důležité tržní zhodnocení. Evropský parlament vyzval rovněž k tomu, aby se 
nefinanční informace vztahovaly i na dodavatelské a subdodavatelské řetězce, a uznal potřebu 
externího ověřování zveřejněných nefinančních informací. 

Návrh Evropské komise musí být pozměněn v souladu s postojem, který k němu Evropský 
parlament již dříve vyjádřil, tak aby náležitým způsobem zohledňoval potřebu 
transparentnosti a možnosti srovnávání a zachoval co nejvyšší míru flexibility ve prospěch 
společností. 

Požadavky týkající se nefinančních informací by se měly vztahovat pouze na velké 
společnosti v tom smyslu, v jakém byly již dříve definovány ve směrnicích o účetnictví. Na 
malé a střední podniky by se tyto požadavky vztahovat neměly. 

                                               
1 Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem 

společností (78/660/EHS); sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních 
závěrkách (83/349/EHS).

2 „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“, 
COM(2011)0206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:CS:PDF, s. 15.

3 COM(2011)0681 final ze dne 25.10.2011.
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Velmi důležité je to, aby pro společnosti byla zaručena právní srozumitelnost a aby
v souvislosti s prováděním nevznikala žádná právní nejistota; byl proto vznesen návrh, aby 
Komise do konce roku 2015 přijala pokyny pro uplatňování opatření této směrnice vztahující 
se na nefinanční výkazy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 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 včetně 
sociálního dialogu a dodržování práv 
odborových svazů, jakož i otázek rovnosti 
žen a mužů, 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. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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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 nefinančních 
informací by společnosti měly vycházet ze 
zásad přijatých Evropskou komisí na 
základě aktů v přenesené pravomoci. Do 
té doby, než budou tyto pokyny k dispozici, 
by společnostem měly sloužit jako
minimální pravidla obecné zásady
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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. 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 milionů EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

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) Povinnos t  zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty rovnosti žen
a mužů a další otázky, jako je věk, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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

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

zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace o dopadech činnosti společností 
na občany týkajících se alespoň 
environmentálních a sociálních otázek
a otázek zaměstnanosti včetně sociálního 
dialogu a dodržování práv odborových 
svazů, jakož i otázek rovnosti žen a mužů, 
dodržování lidských práv, boje proti 
korupci a úplatkářství, včetně: 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby ustanovení této směrnice byla v souladu s novou definicí sociální 
odpovědnosti podniků a aby stanovila tytéž mezní hodnoty, jaké jsou definovány ve 
směrnicích o účetnictví.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

popisu politiky, již společnost ve vztahu
k těmto otázkám sleduje, a to i s odkazem 
na procesy zaváděné v souladu se zásadou 
náležité péče; 

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na procesy zaváděné v souladu se zásadou náležité péče je nezbytný kvůli tomu, aby 
bylo zřejmé, že tyto procesy mohou představovat velmi důležitou součást politiky, již 
společnost sleduje.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – podbod ii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

významných incidentů, k nimž
v souvislosti s těmito otázkami během 
vykazovaného období došlo;

Or. en

Odůvodnění

Nefinanční výkaz by měl obsahovat informace o veškerých významných incidentech 
souvisejících se stanovenými otázkami, neboť tyto informace jsou nezbytné kvůli tomu, aby 
spotřebitelé a investoři měli jasnou a úplnou představu o dopadech činnosti společností.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Účelem navrhované změny je uvést tuto formulaci v soulad s novou definicí sociální 
odpovědnosti podniků.

Pozměňovací návrh 9

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, 

Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje. 



PA\1002371CS.doc 9/19 PE516.976v01-00

CS

poskytne vysvětlení, proč je nesleduje. Toto vysvětlení obsahuje posouzení rizik, 
která s sebou nese rozhodnutí společnosti, 
že v souvislosti s těmito otázkami nebude 
sledovat žádnou vlastní politiku.
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.
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem [49 
novým směrnice 2013/34] přijme do konce 
roku 2105 a pravidelně aktualizuje 
pokyny pro uplatňování opatření této 
směrnice vztahující se na nefinanční 
výkazy. 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 společnosti 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

Odůvodnění

Jak bylo již uvedeno ve zprávách Evropského parlamentu o sociální odpovědnosti podniků, je 
důležité, aby nefinanční informace zahrnovaly rovněž subdodavatelské a dodavatelské 
řetězce. Nezbytné je dále i to, aby investoři a spotřebitelé byli informováni o posouzení rizik, 
které společnosti vypracují v případě, že ve stanovených oblastech podávání nefinančních 
zpráv nesledují žádnou vlastní politiku. S cílem uchránit společnosti před jakoukoli právní 
nejistotou, obsahuje návrh rovněž ustanovení, že Komise vypracuje pokyny pro uplatňování 
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této směrnice.

Pozměňovací návrh 10

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 z pokynů pro 
uplatňování této směrnice týkajících se 
nefinančních výkazů, a to po uplynutí 
jednoho roku od jejich přijetí. Do té doby 
používá jako minimální pravidla obecné 
zásady 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 i 
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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 či pozice a dopadů 
společnosti na občany a pro 
transparentnost a srovnatelnost přehledu
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
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vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. 
Analýza zahrne klíčové ukazatele 
výkonnosti definované v pokynech 
vypracovaných Evropskou komisí, a to po 
uplynutí jednoho roku od jejich přijetí.

Or. en

Odůvodnění

Klíčové ukazatele výkonnosti mají zcela zásadní význam pro zajištění náležité míry 
srovnatelnosti informací poskytovaných různými podniky.

Pozměňovací návrh 12

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)
v souladu se zvláštními předpisy 
uvedenými pod tímto písmenem, jakož i 
v pokynech pro uplatňování opatření této 
směrnice týkajících se nefinančních 
výkazů, je za předpokladu, že tato zpráva je 
součástí výroční zprávy, osvobozena od 
povinnosti vypracovat nefinanční výkaz 
stanovený v odst. 1 písm. b) a obsahuje 
příslušné klíčové ukazatele výkonnosti
v souladu s ustanovením odst. 1 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, aby byla podnikům zajištěna nezbytná flexibilita a aby byla zároveň 
zajištěna i náležitá míra transparentnosti a srovnatelnosti, musejí podniky využívat příslušné 
klíčové ukazatele výkonnosti, odpovídající informacím poskytovaným v oblastech, které 
nefinanční zpráva zahrnuje, a to i v případech, kdy tyto podniky používají pro vykazování 



PE516.976v01-00 12/19 PA\1002371CS.doc

CS

odlišné rámce.

Pozměňovací návrh 13

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.

popis politiky rozmanitosti společnosti pro 
její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty rovnosti žen a mužů
a další aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby společnosti vždy poskytovaly informace o genderové rozmanitosti svých 
správních, řídicích a dozorčích orgánů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 53 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vymahatelnost
Členské státy zajistí zavedení účinných
a dostatečných mechanismů, které umožní 
zajistit, aby společnosti zveřejňovaly 
nefinanční informace řádným způsobem,
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné vnitrostátní postupy, které umožní 
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vymáhat dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí, a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické
i právnické osoby, které mají v souladu
s vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na tom, aby bylo 
zajištěno dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít riziku klamavé ekologické reklamy (tzv. green washing) a uvádění 
zavádějících informací, je nutné, aby v členských státech existovaly konkrétní mechanismy, 
které umožní tuto směrnici správně provést a vymáhat její dodržování. Pokud jde o fungování 
těchto mechanismů, měly by členské státy mít s ohledem na jejich velmi rozdílné podmínky 
flexibilní možnosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/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 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 o dopadech 
činnosti společností na občany týkajících 
se alespoň environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek včetně 
sociálního dialogu a dodržování práv 
odborových svazů, jakož i otázek rovnosti 
žen a mužů, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, včetně:

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby ustanovení této směrnice byla v souladu s novou definicí sociální 
odpovědnosti podniků a aby stanovila tytéž mezní hodnoty, jaké jsou definovány ve 
směrnicích o účetnictví.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3 – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

popisu politiky, již společnost ve vztahu
k těmto otázkám sleduje, a to i 
v souvislosti s procesy zaváděnými
v souladu se zásadou náležité péče; 

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na procesy zaváděné v souladu se zásadou náležité péče je nezbytný kvůli tomu, aby 
bylo zřejmé, že tyto procesy mohou představovat velmi důležitou součást politiky, již 
společnost sleduje.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3 – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

významných incidentů, k nimž
v souvislosti s těmito otázkami během 
vykazovaného období došlo;

Or. en

Odůvodnění

Nefinanční výkaz by měl obsahovat informace o veškerých významných incidentech 
souvisejících se stanovenými otázkami, neboť tyto informace jsou nezbytné kvůli tomu, aby 
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spotřebitelé a investoři měli jasnou a úplnou představu o dopadech činnosti společností.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3 – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Účelem navrhované změny je uvést tuto formulaci v soulad s novou definicí sociální 
odpovědnosti podniků.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/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. 
Toto vysvětlení obsahuje posouzení rizik, 
která s sebou nese rozhodnutí, že 
společnost v souvislosti s těmito otázkami 
nebude sledovat žádnou vlastní politiku.
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 
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podniků či dodavatelské
a subdodavatelské řetězce.
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem [49 
novým směrnice 2013/34] přijme do konce 
roku 2105 a pravidelně aktualizuje 
pokyny pro uplatňování opatření této 
směrnice vztahující se na nefinanční 
výkazy. 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

Odůvodnění

Jak bylo již uvedeno ve zprávách Evropského parlamentu o sociální odpovědnosti podniků, je 
důležité, aby nefinanční informace zahrnovaly rovněž subdodavatelské a dodavatelské 
řetězce. Nezbytné je dále i to, aby investoři a spotřebitelé byli informováni o posouzení rizik, 
které společnosti vypracují v případě, že ve stanovených oblastech podávání nefinančních 
zpráv nesledují žádnou vlastní politiku. S cílem uchránit společnosti před jakoukoli právní 
nejistotou, obsahuje návrh rovněž ustanovení, že Komise vypracuje pokyny pro uplatňování 
této směrnice.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 5
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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 z pokynů 
pro uplatňování této směrnice týkajících 
se nefinančních výkazů, a to po uplynutí 
jednoho roku od jejich přijetí. Do té doby 
uplatňuje konsolidovaná výroční zpráva 
jako minimální pravidla obecné zásady
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. 
Konsolidovaná výroční zpráva může navíc 
vycházet i z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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 či pozice a dopadů 
společností na občany a pro 
transparentnost a srovnatelnost přehledu
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. 
Analýza zahrne klíčové ukazatele 
výkonnosti definované v pokynech 
vypracovaných Evropskou komisí, a to po 
uplynutí jednoho roku od jejich přijetí.

Or. en
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Odůvodnění

Klíčové ukazatele výkonnosti mají zcela zásadní význam pro zajištění náležité míry 
srovnatelnosti informací poskytovaných různými společnostmi.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mateřský podnik vypracovává 
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.

Pokud mateřský podnik vypracovává 
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 v souladu se zvláštními 
předpisy uvedenými v tomto pododstavci, 
jakož i v pokynech pro uplatňování 
opatření této směrnice týkajících se 
nefinančních výkazů, 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 a obsahuje příslušné klíčové 
ukazatele výkonnosti v souladu
s ustanovením odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, aby byla společnostem zajištěna nezbytná flexibilita a aby byla zároveň 
zajištěna i náležitá míra transparentnosti a srovnatelnosti, musejí společnosti využívat 
příslušné klíčové ukazatele výkonnosti odpovídající informacím poskytovaným v oblastech, 
které nefinanční zpráva zahrnuje, a to i v případech, kdy tyto společnosti používají pro 
vykazování odlišné rámce.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b a (nové)
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Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vymahatelnost
Členské státy zajistí zavedení účinných
a dostatečných mechanismů, které umožní 
zajistit, aby společnosti zveřejňovaly 
nefinanční informace řádným způsobem,
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné vnitrostátní postupy, které umožní 
vymáhat dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí, a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické
i právnické osoby, které mají v souladu
s vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na tom, aby bylo 
zajištěno dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít riziku klamavé ekologické reklamy (tzv. green washing) a uvádění 
zavádějících informací, je nutné, aby v členských státech existovaly konkrétní mechanismy, 
které umožní tuto směrnici správně provést a vymáhat její dodržování. Pokud jde o fungování 
těchto mechanismů, měly by členské státy mít s ohledem na jejich velmi rozdílné podmínky 
flexibilní možnosti.


