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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a 
souvisejících zprávách některých forem podniků (COM(2011)0684) si stanoví několik cílů: 1) 
zjednodušit postupy pro menší podniky; 2) zpřehlednit finanční výkazy a přispět k jejich lepší 
vzájemné srovnatelnosti; 3) chránit základní potřeby uživatelů s cílem uchovávat pro ně 
potřebné informace z účetnictví.

Čtvrtým cílem tohoto návrhu směrnice je zpřísnit požadavky na zveřejňování určitých údajů o 
platbách, jež vládám odvádějí podniky v odvětví těžebního průmyslu a těžby dřeva 
v původních lesích. Navrhovatel by rád vyjádřil svoji podporu hlavnímu hledisku daného 
legislativního návrhu; tím je zavedení podrobných dodatečných požadavků vztahujících se na 
tyto podniky. Takové údaje by však byly velmi hodnotné pro investory a daňové orgány také 
u všech ostatních odvětví. Navrhovatel proto navrhuje kompromis, na základě kterého by bylo 
vykazování plateb podle jednotlivých zemí, jestliže jsou tyto platby odváděny vládám a 
místním a regionálním orgánům veřejné moci, povinné pro všechny kótované společnosti a 
všechny podniky, zatímco podrobnější vykazování podle jednotlivých projektů by bylo 
povinné pouze pro společnosti působící v určených odvětvích, konkrétně se jedná o těžební 
průmysl, těžbu dřeva v původních lesích, zemědělství, rybolov, velkovýrobu energie a 
stavebnictví.

Společně s legislativním návrhem o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se 
informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
(COM(2011)0683), by tento legislativní návrh směrnice o finančních výkazech změnil 
způsob, jakým společnosti EU náležející do výše zmíněných odvětví zveřejňují platby, jež 
odvádějí vládám třetích zemí, a to prostřednictvím podávání podrobných zpráv v členění 
podle projektů. Právní předpisy EU v současnosti od emitentů nevyžadují, aby zveřejňovali 
platby odvedené vládám v zemích, v nichž působí. Tyto platby odvedené vládě v konkrétní 
zemi tedy běžně zveřejňovány nejsou.

Zásada „zveřejněte, co platíte“ je nepostradatelným nástrojem na podporu transparentnosti a 
sociální odpovědnosti podniků. Je předpokladem pro to, aby vlády nesly odpovědnost za 
využívání svých prostředků, a pro zvýšení příležitostí těchto zemí k rozvoji prostřednictvím 
boje proti korupci a posílení správy věcí veřejných. Bez těchto údajů nelze dosáhnout cíle 
řádné správy v daňové oblasti. Navrhovatel za Výbor pro mezinárodní obchod si přeje, aby 
investoři z EU při svém působení ve třetích zemích prokazovali co největší transparentnost a 
sociální odpovědnost podniků.

Zavedení tohoto druhu vykazování pro společnosti EU není unáhlené. V současné době se 
zvyšuje počet hostitelských zemí zapojených do iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI) a také do legislativních a regulatorních iniciativ jiných částí světa (jako jsou 
USA a Hongkong), což svědčí o tom, že je tento krok správně načasovaný.

Tím, že Evropská unie zaujímá v této otázce vedoucí postavení, bude povzbuzovat naše 
hlavní partnery ve skupině G8 a jinde, aby se řídili podobnými opatřeními a taková opatření 
přijímali. V diskusi o EITI Evropský parlament s rozhodností podpořil požadavky na povinné 
předkládání výkazů v případě těžebního průmyslu.



PE485.873v01-00 4/18 PA\895622CS.doc

CS

Cílem změn, jež navrhovatel předkládá v tomto stanovisku, je zlepšit použitelnost požadavků 
na zveřejňování určitých údajů ve srovnání s návrhem Komise, přičemž navrhovatel vychází 
z požadavků obsažených v článku 1504 Doddova-Frankova zákona Spojených států, který 
rovněž těžebnímu průmyslu stanoví povinnost „zveřejněte, co platíte“. Také v tomto ohledu je 
návrh směrnice předložený Komisí velice ocenitelný.

Rozsah odvětví, na něž se vztahuje tento návrh, byl pečlivě rozšířen, aby se návrh stal 
účinným nástrojem pro řešení nových mezinárodních problematických oblastí, jako jsou 
zabírání půdy a žádosti o úplatky s cílem získat odměnu za udělení stavební zakázky. Je 
účelné zahrnout do návrhu celý řetězec dotčených subjektů, včetně společných podniků.

Navrhovatel se domnívá, že stanovení limitních hodnot plateb, které mají být zveřejňovány na 
úrovni plateb, jež jsou „z hlediska přijímající vlády významné“, je relevantní, ale má za 
následek to, že zveřejňování by se týkalo společností všech velikostí a některé projekty a 
společnosti by byly z této povinnosti vyjmuty pouze tehdy, pokud by jejich platby 
nedosahovaly prahu významnosti. Stanovení limitní hodnoty je úkolem spolutvůrců právních 
předpisů a nemělo by být převedeno na Komisi v rámci aktu v přenesené pravomoci, jak 
navrhla Komise. Navrhovatel navrhuje, aby byla limitní hodnota vymezena výší celkové 
částky plateb souvisejících s projektem přesahující 100 000 EUR za rok.

Na rozdíl od návrhu Evropské komise navrhovaná pravidla Spojených států nestanoví 
výjimku pro vykazování údajů o platbách, jestliže je složité takové údaje získat, nebo pro 
vykazování údajů v případě, že právní předpisy hostitelské země jejich zveřejnění zakazují. 
Navrhovatel by proto uvítal zrušení této výjimky, aby byl zajištěn soulad mezi EU a 
Spojenými státy a zabránilo se vzniku situace motivující vlády k zavádění nových právních 
předpisů, které by umožňovaly zatajování plateb, jež obdržely.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád by měly
velké podniky a subjekty veřejného zájmu,
jež působí v těžebním průmyslu a v odvětví 
těžby dřeva v původních lesích27, 
každoročně ve zvláštním výkazu
zveřejňovat platby významného objemu, 

(32) V zájmu větší transparentnosti plateb 
odváděných ve prospěch vlád a místních a 
regionálních orgánů veřejné moci musí
podniky a subjekty veřejného zájmu 
každoročně ve výkazu zveřejňovat platby, 
jež odvádějí vládám a místním a 
regionálním orgánům veřejné moci zemí, 
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jež odvádějí vládám zemí, v nichž působí. 
Tyto podniky působí v zemích bohatých 
na přírodní zdroje, zejména ropu, zemní 
plyn, ostatní nerostné suroviny a původní 
lesy. Tento výkaz by měl uvádět druhy 
plateb, jež jsou srovnatelné s platbami, 
které zveřejňují podniky zapojené do 
iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI). Uvedená iniciativa je 
rovněž doplněním akčního plánu EU pro 
prosazování práva, správu a obchod 
v oblasti lesnictví (FLEGT) a nařízení 
v oblasti dřeva, které vyžadují, aby 
obchodníci s dřevařskými výrobky 
vykonávali náležitou péči, tak aby se 
zamezilo tomu, že bude na trh EU uváděno 
nezákonně vytěžené dřevo.

v nichž působí. Tento výkaz musí uvádět 
některé související údaje. Zveřejňování 
takového výkazu je významné pro 
investory, aby mohli činit lépe 
informovaná rozhodnutí, a to zlepšováním 
správy a řízení společnosti a posilováním 
odpovědnosti. Cílem zveřejňování údajů je 
podpořit řádnou správu v daňové oblasti a 
řešit a omezovat případy daňových úniků. 
Výkaz zahrnuje zveřejnění údajů v členění 
podle zemí a obsahuje rovněž určité 
dodatečné požadavky na vykazování údajů 
v členění podle projektů u podniků a 
subjektů veřejného zájmu, které jsou 
činné v odvětví těžebního průmyslu, 
zemědělství, rybolovu, velkovýroby energie 
a stavebnictví či těžby dřeva v původních 
lesích. Uvedená iniciativa je rovněž 
doplněním akčního plánu EU pro 
prosazování práva, správu a obchod 
v oblasti lesnictví (FLEGT) a nařízení 
v oblasti dřeva, které vyžadují, aby 
obchodníci s dřevařskými výrobky 
vykonávali náležitou péči, tak aby se 
zamezilo tomu, že bude na trh EU uváděno 
nezákonně vytěžené dřevo.

Or. en

Odůvodnění

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. Reporting shall satisfy 
investors' demands regarding accountability. They shall also supply the figures needed to 
support good governance in the tax area and for the prevention of tax evasion. While the 
Commission proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the 
sectors historically involving the most controversial projects, the scope has been updated to 
include current day problems such as land grabbing in the agriculture sector and payments 
related to fisheries, to large scale energy production projects and to contracts in the 
construction sector.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(33) Tyto výkazy by měly vládám pomoci 
naplňovat standardy odpovědnosti a 
transparentnosti srovnatelné alespoň se 
zásadami a kritérii iniciativy EITI a 
zodpovídat se občanům za platby, které 
jsou těmto vládám a místním a 
regionálním orgánům veřejné moci 
odváděny. Ve výkazech předkládaných 
podniky a subjekty veřejného zájmu, které 
působí v odvětví těžebního průmyslu, 
zemědělství, rybolovu, velkovýroby 
energie, stavebnictví či těžby dřeva 
v původních lesích, se platby odváděné 
vládám zveřejňují rovněž v členění podle 
projektů, přičemž „projektem“ se rozumí 
provozní jednotka vytvořená na základě 
jedné nebo několika licencí, koncesí, 
smluv nebo jiných zvláštních právních 
dohod, na jejichž základě vznikají fiskální 
a parafiskální pasiva. Vzhledem 
k obecnému cíli podporovat v těchto 
zemích řádnou správu věcí veřejných se
práh významnosti zveřejňovaných plateb 
použije pouze na projekty, u nichž celková 
částka plateb překračuje 100 000 EUR. 
Účelnost tohoto režimu vykazování 
podléhá přezkumu ze strany Komise, jenž 
bude proveden do čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost a o němž bude ve 
stejné lhůtě podána zpráva. Tento přezkum 
posuzuje účelnost tohoto režimu a přihlíží
k mezinárodnímu vývoji, včetně hledisek 
konkurenceschopnosti, zajišťování 
potravin a zabezpečení dodávek energie. 
Dále zohledňuje zkušenosti zpracovatelů 
a uživatelů údajů o platbách a posuzuje, 
zdali by bylo vhodné zahrnout do tohoto 
režimu i další informace o platbách, např. 
efektivní daňové sazby, a údaje o příjemci, 
např. údaje o jeho bankovním účtu.
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Or. en

Odůvodnění

Výkazy budou sloužit vládám ve všech zemích a nejen vládám zemí bohatých na zdroje. 
Z obecného hlediska je vykazování v členění podle jednotlivých zemí dostatečné, pouze 
v případě specifikovaných odvětví budou výkazy doplněny o členění podle jednotlivých 
projektů. Práh významnosti není předmětem aktu v přenesené pravomoci, ale musí ho 
definovat spolutvůrci právních předpisů. Údaje postačující pro přezkum systému vykazování 
by měly být k dispozici již čtyři roky po vstupu směrnice v platnost, a nikoli pět let po jejím 
vstupu v platnost. S ohledem na soudržnost dané politiky bude přezkum zahrnovat také 
hledisko zajišťování potravin. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s průzkumem, objevením a rozvojem 
ložisek minerálů, ropy a zemního plynu, 
jakož i jejich těžbou, jak je uvedeno v sekci 
B, oddílech 05 až 08 přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1893/2006,

1. „podnikem činným v těžebním 
průmyslu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s vyhledáváním, průzkumem, objevením, 
rozvojem a přepravou minerálů, dalších 
nerostných surovin a ropy a zemního 
plynu, jakož i jejich těžbou, jak je uvedeno 
v sekci B, oddílech 05 až 09 nebo 
v sekci H, oddíle 49.5 přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1893/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „podnikem činným v odvětví 
zemědělství“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
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s koncesemi, nabýváním půdy či 
pronájmem, jak je uvedeno v sekci A, 
oddílech 01.1–01.7 přílohy I nařízení (ES) 
č. 1893/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. „podnikem činným v odvětví 
rybolovu“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s koncesemi, jak je uvedeno v sekci A, 
oddíle 03 přílohy I nařízení (ES) 
č. 1893/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. „podnikem činným v odvětví 
velkovýroby energie“ se rozumí podnik, 
který vykonává jakoukoli činnost 
související s koncesemi, nabýváním půdy 
či pronájmem, jak je uvedeno v sekci D, 
oddílech 35.1–35.2 přílohy I nařízení (ES) 
č. 1893/2006,

Or. en



PA\895622CS.doc 9/18 PE485.873v01-00

CS

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. „podnikem činným v odvětví 
stavebnictví“ se rozumí podnik, který 
vykonává jakoukoli činnost související 
s koncesemi a veřejnými zakázkami, jak je 
uvedeno v sekci E, oddílech 38.1–38.22 či 
v sekci F přílohy I nařízení (ES) 
č. 1893/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou výkaznictví na nejnižší úrovni 
v rámci podniku, o níž se připravují 
pravidelné vnitřní zprávy vedení 
společnosti, které mají za cíl sledovat jeho 
podnikání.

4. „projekt“ je totožný se zvláštní provozní 
jednotkou fungující na základě jedné nebo 
několika licencí, koncesí, smluv nebo 
jiných zvláštních právních dohod, podle 
nichž vznikají fiskální a parafiskální 
pasiva na straně podniku.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje použitelnost směrnice, jelikož právní dohody uvedené 
v definici projektu jsou v rámci dotčených odvětví běžně využívány a jejich charakteristiky 
jsou dobře srozumitelné, zatímco postupy pro podávání interních zpráv vedení společnosti se 
mohou mezi jednotlivými společnostmi lišit. 
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují od velkých
podniků a všech subjektů veřejného zájmu, 
které jsou činné v těžebním průmyslu 
nebo v odvětví těžby dřeva v původních 
lesích, aby každoročně sestavovaly a 
zveřejňovaly zprávu o platbách 
odváděných vládám.

1. Členské státy vyžadují od podniků a 
všech subjektů veřejného zájmu, aby 
každoročně sestavovaly a zveřejňovaly 
zprávu o platbách odváděných vládám a 
místním a regionálním orgánům veřejné 
moci a zveřejňovaly určité související 
údaje, jak je vymezeno v článku 38. 
Zpráva uvádí údaje týkající se činností 
dceřiných podniků, přidružených 
podniků, společných podniků, stálých 
provozoven a dalších obchodních režimů 
v rozsahu, v jakém jsou konsolidovány 
v ročních finančních výkazech dotčených 
podniků nebo subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování plateb odvedených vládám a dále některých souvisejících údajů by nemělo být 
omezeno pouze na těžební průmysl a odvětví těžby dřeva v původních lesích. Jak Evropský 
parlament uvádí ve svém usnesení ze dne 8. března 2011 o daních a rozvoji, kvalita 
finančního výkaznictví je zásadní pro účinný boj proti daňovým únikům a předkládání zpráv 
by bylo přínosné také pro investory ve všech odvětvích, a proto by všeobecně přispělo k řádné 
správě v daňové oblasti. Předkládání zpráv by se mělo vztahovat na různé formy podniků, 
které se zabývají hospodářskými činnostmi na mezinárodní úrovni. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpráva uvádí následující údaje, pokud 
jsou z hlediska přijímající vlády 
významné:

1. Zpráva uvádí následující údaje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celková výše plateb včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny každé vládě,

a) celková výše plateb včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny každé vládě, včetně místních a 
regionálních orgánů veřejné moci,

Or. en

Odůvodnění

Mnohé platby jsou odváděny ve prospěch nižší úrovně správy, než jakou představuje ústřední 
vláda, a měly by být předmětem vykazování.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková výše plateb rozdělených podle 
jejich druhu včetně nepeněžních plnění, jež 
byly během účetního období odvedeny 
každé vládě,

b) celková výše plateb rozdělených podle 
jejich druhu včetně nepeněžních plnění, jež 
byly během účetního období odvedeny 
každé vládě, včetně místních a 
regionálních orgánů veřejné moci,

Or. en

Odůvodnění

Mnohé platby jsou odváděny ve prospěch nižší úrovně správy, než jakou představuje ústřední 
vláda, a měly by být předmětem vykazování.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jsou takové platby přičitatelné 
k určitému projektu uvede se výše plateb 
rozdělených podle jejich druhu včetně 
nepeněžních plnění, jež byly během 
účetního období odvedeny za každý takový 
projekt, a celková výše plateb za každý 
takový projekt.

c) v případě podniků, které jsou činné 
v odvětví těžebního průmyslu, zemědělství, 
rybolovu, velkovýroby energie, 
stavebnictví nebo těžby dřeva v původních 
lesích a na něž se vztahuje práh 
významnosti, kdy celková výše plateb 
přesahuje 100 000 EUR, pokud jsou 
takové platby přičitatelné k určitému 
projektu, uvede se výše plateb rozdělených 
podle jejich druhu včetně nepeněžních 
plnění, jež byly během účetního období 
odvedeny za každý takový projekt, a 
celková výše plateb za každý takový 
projekt,

Or. en

Odůvodnění

Vykazování údajů podle jednotlivých projektů by mělo být omezeno na platby odvedené 
vládám podniky, které jsou činné v odvětví těžebního průmyslu, zemědělství, rybolovu, 
velkovýroby energie, stavebnictví nebo těžby dřeva v původních lesích, pokud celková částka 
plateb překročí limitní hodnotu 100 000 EUR.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) čistý obrat rozdělený podle hlavních 
kategorií činnosti,

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
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v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) objemy produkce rozdělené podle 
hlavních kategorií činnosti,

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) náklady na pracovní sílu a počet 
zaměstnanců,

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) celkové hotovostní náklady na 
činnosti,

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) dlouhodobá výrobní aktiva na konci 
roku a související kumulované odpisy,

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) čistý zisk a ztráta před zdaněním a 
související hotovost a odložená daň na 
akruální bázi,
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Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cg) čistá účetní hodnota dlouhodobých 
hmotných aktiv v každé zemi.

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory a daňové orgány, aby mohli porovnat daňové odvody 
podniků s jejich hospodářskou činností, což umožní lépe pochopit daňové odvody podniků 
v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) daně ze zisků, b) daně ze zisků a uplatňovaná efektivní 
daňová sazba,

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) platby státním bezpečnostním složkám 
za bezpečnostní služby,

Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou potřebné pro investory, aby mohli posoudit provozní náklady.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 42 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které mají specifikovat pojem 
významnosti plateb.

4. Údaje uvedené v odstavci 1 jsou 
zveřejňovány v členění podle jednotlivých 
zemí kromě údajů uvedených v písmeni c), 
které jsou zveřejňovány v členění podle 
jednotlivých projektů, a to za 
předpokladu, že celkové platby přičitatelné 
k určitému projektu přesahují 
100 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení významnosti má pro účinnost požadavků na zveřejňování údajů zásadní význam, a 
tento pojem by proto měl být vymezen spíše spolutvůrci právních předpisů v textu směrnice 
než Komisí v aktu v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jakékoli druhy plateb odvedené vládě 
se v dané zprávě nevykazují v zemi, v níž 
trestněprávní předpisy zveřejnění 
takového druhu platby jasně zakazují. 
V takových případech příslušný podnik 
sdělí, že nevykázal platby v souladu 
s odstavci 1 až 3 a uvede název dotčené 
vlády.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle Evropské komise se takové právní předpisy v současnosti objevují pouze zřídka. Vlády 
by neměly být povzbuzovány k zavádění takových právních předpisů, jejichž cílem by bylo 
zatajování plateb, jež obdržely.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát vyžaduje od všech velkých
podniků nebo všech subjektů veřejného 
zájmu, které jsou činné v těžebním 
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva 
v původních lesích a které se řídí jeho 
vnitrostátním právem, aby v souladu 
s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až 23 odst. 6 této směrnice.

1. Členský stát vyžaduje od všech podniků 
nebo všech subjektů veřejného zájmu, 
které se řídí jeho vnitrostátním právem, aby 
v souladu s články 37 a 38 sestavovaly 
konsolidovanou zprávu o platbách 
odváděných vládám, pokud má mateřský 
podnik povinnost sestavovat konsolidované 
finanční výkazy, jak stanoví čl. 23 odst. 1 
až čl. 23 odst. 6 této směrnice. Uvedená 
zpráva je součástí ročního finančního 
výkazu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise přezkoumá provádění a účinnost 
této kapitoly, zejména pokud jde o rozsah 
vykazovacích povinností a způsoby 
vykazování na základě projektu, a podá o 
tom zprávu. Přezkum rovněž zohlední 
vývoj dané oblasti na mezinárodní úrovni a 
zváží příslušné důsledky pro 
konkurenceschopnost, zajišťování 
potravin a zabezpečení dodávek energie. 
Provede se rovněž přezkum seznamu 
odvětví, v jejichž případě je vyžadováno 
vykazování v členění podle jednotlivých 
projektů. Přezkum musí být dokončen 
nejpozději do čtyř let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. Příslušnou zprávu 
Komise případně spolu s legislativním 
návrhem předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en


