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Pozměňovací návrh 97
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Poskytování služeb mimo povinné 
audity auditovaným subjektům ze strany 
statutárních auditorů, auditorských 
společností nebo členů jejich sítí může 
ohrozit jejich nezávislost. Je proto vhodné 
požadovat, aby statutární auditor, 
auditorské společnosti a členové jejich sítí 
neposkytovali auditovaným subjektům 
neauditorské služby. Poskytování 
neauditorských služeb auditorskou 
společností obchodní společnosti by této 
auditorské společnosti bránilo provést 
povinný audit společnosti a snížil by se tak 
počet auditorských společností schopných 
povinný audit poskytnout, zejména pokud 
jde o audit velkých subjektů veřejného 
zájmu, u nichž je trh koncentrovaný. Proto 
je v zájmu zajištění alespoň minimálního 
počtu auditorských společností schopných 
poskytovat auditorské služby velkým 
subjektům veřejného zájmu vhodné 
požadovat, aby velké auditorské 
společnosti soustředily svou odbornou 
činnost na výkon povinných auditů a aby 
jim nebylo dovoleno poskytovat služby 
nesouvisející s jejich funkcí při povinném 
auditu, například konzultační či poradenské 
služby.

(11) Poskytování služeb mimo povinné 
audity auditovaným subjektům ze strany 
statutárních auditorů, auditorských 
společností nebo členů jejich sítí může 
ohrozit jejich nezávislost. Je proto vhodné 
požadovat, aby statutární auditor, 
auditorské společnosti a členové jejich sítí 
neposkytovali auditovaným subjektům 
neauditorské služby. Poskytování 
neauditorských služeb auditorskou 
společností obchodní společnosti by této 
auditorské společnosti bránilo provést 
povinný audit společnosti a snížil by se tak 
počet auditorských společností schopných 
povinný audit poskytnout, zejména pokud 
jde o audit velkých subjektů veřejného 
zájmu, u nichž je trh koncentrovaný. Proto 
je v zájmu zajištění alespoň minimálního 
počtu auditorských společností schopných 
poskytovat auditorské služby velkým 
subjektům veřejného zájmu vhodné 
požadovat, aby velké auditorské 
společnosti buď soustředily svou odbornou 
činnost na výkon povinných auditů a aby 
jim nebylo dovoleno poskytovat služby 
nesouvisející s jejich funkcí při povinném 
auditu, například konzultační či poradenské 
služby, nebo aby spolupracovaly 
s ostatními auditorskými společnostmi na 
společných auditech, pokud chtějí dál 
rozvíjet své obchodní činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Výsledky povinného auditu by se 
měly předkládat zúčastněným stranám ve 
formě zprávy auditora. Pro zvýšení důvěry 
zúčastněných stran v účetní závěrky 
auditovaného subjektu je obzvlášť důležité, 
aby byla zpráva auditora podložená a řádně 
zdůvodněná a aby obsahovala i další 
informace týkající se přímo provedeného 
auditu. Zpráva auditora by zejména měla 
obsahovat dostatečné informace o použité 
auditorské metodě, zejména o tom, jaká 
část rozvahy byla ověřena přímo a jaká část 
formou systémové kontroly a kontroly 
shody, o míře významnosti uplatněné při 
provádění auditu, o hlavních oblastech 
rizika významných nesprávností roční a 
konsolidované účetní závěrky, o tom, zda 
měl povinný audit odhalit podvod, a 
v případě výroku s výhradou, záporného 
výroku nebo odmítnutí výroku také 
zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

(19) Výsledky povinného auditu by se 
měly předkládat zúčastněným stranám ve 
formě zprávy auditora. Pro zvýšení důvěry 
zúčastněných stran v účetní závěrky 
auditovaného subjektu je obzvlášť důležité, 
aby byla zpráva auditora podložená a řádně 
zdůvodněná a aby obsahovala i další 
informace o auditovaném subjektu týkající 
se přímo provedeného auditu. Zpráva 
auditora by zejména měla obsahovat 
dostatečné informace o použité auditorské 
metodě, zejména o tom, jaká část rozvahy 
byla ověřena přímo a jaká část formou 
systémové kontroly a kontroly shody, o 
míře významnosti uplatněné při provádění 
auditu, o hlavních oblastech rizika 
významných nesprávností roční a 
konsolidované účetní závěrky, o tom, zda 
měl povinný audit odhalit podvod, a 
v případě výroku s výhradou, záporného 
výroku nebo odmítnutí výroku také 
zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

Or. lv

Pozměňovací návrh 99
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Hodnotu povinného auditu pro 
auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší 
komunikace mezi statutárním auditorem či 
auditorskou společností na jedné straně a 
výborem pro audit na straně druhé. Kromě 
pravidelného dialogu při provádění 
povinného auditu je důležité, aby statutární 
auditor nebo auditorská společnost 

(20) Hodnotu povinného auditu pro 
auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší 
komunikace mezi statutárním auditorem či 
auditorskou společností na jedné straně a 
výborem pro audit na straně druhé. To by 
přispělo ke zvýšené transparentnosti, 
posílené odpovědnosti a profesní etice. 
Kromě pravidelného dialogu při provádění 
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předložili výboru pro audit dodatečnou a 
podrobnější zprávu o výsledcích povinného 
auditu. Mělo by být možné dát tuto 
dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici 
orgánům dohledu nad subjekty veřejného 
zájmu, avšak nikoliv veřejnosti.

povinného auditu je důležité, aby statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
předložili výboru pro audit dodatečnou a 
podrobnější zprávu o výsledcích povinného 
auditu. Mělo by být možné dát tuto 
dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici 
orgánům dohledu nad subjekty veřejného 
zájmu, avšak nikoliv veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Hodnotu povinného auditu pro 
auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší 
komunikace mezi statutárním auditorem či 
auditorskou společností na jedné straně a 
výborem pro audit na straně druhé. Kromě 
pravidelného dialogu při provádění 
povinného auditu je důležité, aby statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
předložili výboru pro audit dodatečnou a 
podrobnější zprávu o výsledcích povinného 
auditu. Mělo by být možné dát tuto 
dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici 
orgánům dohledu nad subjekty veřejného 
zájmu, avšak nikoliv veřejnosti.

(20) Hodnotu povinného auditu pro 
auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší 
komunikace mezi statutárním auditorem či 
auditorskou společností na jedné straně a 
výborem pro audit na straně druhé. Kromě 
pravidelného dialogu při provádění 
povinného auditu je důležité, aby statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
předložili výboru pro audit dodatečnou a 
podrobnější zprávu o výsledcích povinného 
auditu. Mělo by být možné dát tuto 
dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici 
orgánům dohledu nad subjekty veřejného 
zájmu a pokud možno i veřejnosti, pokud 
se netýká obchodních tajemství podniku. 

Or. lv

Pozměňovací návrh 101
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je také důležité posilovat úlohu (24) Je také důležité posilovat úlohu 
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výboru pro audit při výběru nového 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti s cílem dosáhnout 
informovanějšího rozhodování na valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu. Při předkládání 
návrhu valné hromadě by proto 
představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí 
doporučením výboru pro audit a pokud 
nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit 
by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti 
pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou 
volbu jedné z nich, aby se valná hromada 
mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro 
audit zajistil spravedlivé a řádné 
zdůvodnění svého doporučení, měl by 
použít výsledky povinného výběrového 
řízení uspořádaného auditovaným 
subjektem, v rámci odpovědnosti výboru 
pro audit. V tomto výběrovém řízení by 
auditovaný subjekt měl vyzvat statutární 
auditory anebo auditorské společnosti, 
včetně menších, aby předložili nabídky na 
auditorskou zakázku. Zadávací 
dokumentace by měla obsahovat průhledná 
a nediskriminační výběrová kritéria, která 
budou použita při hodnocení nabídek. 
Vzhledem k tomu, že takové výběrové 
řízení by pro společnosti s nižší tržní 
kapitalizací nebo malé a střední subjekty 
veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich 
velikosti znamenat neúměrné náklady, je 
vhodné tyto subjekty této povinnosti 
zprostit.

výboru pro audit při výběru nového 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti s cílem dosáhnout 
informovanějšího rozhodování na valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu. Při předkládání 
návrhu valné hromadě by proto 
představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí 
doporučením výboru pro audit a pokud 
nikoliv, proč. Mělo by také uvést důvody, 
pokud se na základě výběrového řízení 
rozhodne obnovit auditorskou zakázku.  
Doporučení výboru pro audit by mělo 
obsahovat nejméně dvě možnosti pro 
zadání auditu, souhrnné posouzení obou 
návrhů a řádně zdůvodněnou volbu jedné 
z nich, aby se valná hromada mohla 
skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit 
zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění 
svého doporučení, měl by použít výsledky 
povinného výběrového řízení 
uspořádaného auditovaným subjektem, 
v rámci odpovědnosti výboru pro audit. 
V tomto výběrovém řízení by měl 
auditovaný subjekt zveřejnit výzvu 
auditorům nebo auditorským 
společnostem, aby předložili nabídky na 
auditorskou zakázku. Zadávací 
dokumentace by měla obsahovat průhledná 
a nediskriminační výběrová kritéria, která 
budou použita při hodnocení nabídek. 
Vzhledem k tomu, že takové výběrové 
řízení by pro společnosti s nižší tržní 
kapitalizací nebo malé a střední subjekty 
veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich 
velikosti znamenat neúměrné náklady, je 
vhodné tyto subjekty této povinnosti 
zprostit.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je také důležité posilovat úlohu 
výboru pro audit při výběru nového 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti s cílem dosáhnout 
informovanějšího rozhodování na valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu. Při předkládání 
návrhu valné hromadě by proto 
představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí 
doporučením výboru pro audit a pokud 
nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit 
by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti 
pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou 
volbu jedné z nich, aby se valná hromada 
mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro 
audit zajistil spravedlivé a řádné 
zdůvodnění svého doporučení, měl by 
použít výsledky povinného výběrového 
řízení uspořádaného auditovaným 
subjektem, v rámci odpovědnosti výboru 
pro audit. V tomto výběrovém řízení by 
auditovaný subjekt měl vyzvat statutární 
auditory anebo auditorské společnosti, 
včetně menších, aby předložili nabídky na 
auditorskou zakázku. Zadávací 
dokumentace by měla obsahovat průhledná 
a nediskriminační výběrová kritéria, která 
budou použita při hodnocení nabídek. 
Vzhledem k tomu, že takové výběrové 
řízení by pro společnosti s nižší tržní 
kapitalizací nebo malé a střední subjekty 
veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich 
velikosti znamenat neúměrné náklady, je 
vhodné tyto subjekty této povinnosti 
zprostit.

(24) Je také důležité posilovat úlohu 
výboru pro audit při výběru nového 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti s cílem dosáhnout 
informovanějšího rozhodování na valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu. To by vedlo k větší 
transparentnosti ve výběrovém řízení a 
k posílené odpovědnosti vůči akcionářům. 
Při předkládání návrhu valné hromadě by 
proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se 
řídí doporučením výboru pro audit a pokud 
nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit 
by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti 
pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou 
volbu jedné z nich, aby se valná hromada 
mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro 
audit zajistil spravedlivé a řádné 
zdůvodnění svého doporučení, měl by 
použít výsledky povinného výběrového 
řízení uspořádaného auditovaným 
subjektem, v rámci odpovědnosti výboru 
pro audit. V tomto výběrovém řízení by 
auditovaný subjekt měl vyzvat statutární 
auditory anebo auditorské společnosti, 
včetně menších, aby předložili nabídky na 
auditorskou zakázku. Zadávací 
dokumentace by měla obsahovat průhledná 
a nediskriminační výběrová kritéria, která 
budou použita při hodnocení nabídek. 
Vzhledem k tomu, že takové výběrové 
řízení by pro společnosti s nižší tržní 
kapitalizací nebo malé a střední subjekty 
veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich 
velikosti znamenat neúměrné náklady, je 
vhodné tyto subjekty této povinnosti 
zprostit.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Pavel Poc
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí 
ze znalosti subjektu a s cílem posílit 
nezávislost auditorů a auditorských 
společností je důležité stanovit maximální 
možnou délku trvání auditorské zakázky 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti u jednoho auditovaného 
subjektu. Měl by být také zaveden vhodný 
mechanismus pro postupné střídání nejvýše 
postavených pracovníků, kteří se podílejí 
na povinném auditu, včetně hlavních 
partnerů, kteří za auditorskou společnost 
audit provádějí. Je rovněž důležité stanovit 
příslušné období, po které statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
nesmějí provádět povinný audit stejného 
subjektu. Aby byl zaručen hladký přechod, 
bývalý auditor předává předávací spis 
s relevantními informacemi 
nastupujícímu auditorovi.

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí 
ze znalosti subjektu a s cílem posílit 
nezávislost auditorů a auditorských 
společností je důležité zavést vhodný 
mechanismus pro postupné střídání nejvýše 
postavených pracovníků, kteří se podílejí 
na povinném auditu, včetně hlavních 
partnerů, kteří za auditorskou společnost 
audit provádějí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí 
ze znalosti subjektu a s cílem posílit 
nezávislost auditorů a auditorských 
společností je důležité stanovit maximální 
možnou délku trvání auditorské zakázky 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti u jednoho auditovaného 
subjektu. Měl by být také zaveden vhodný 
mechanismus pro postupné střídání 
nejvýše postavených pracovníků, kteří se 

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí 
ze znalosti subjektu a s cílem posílit 
nezávislost auditorů a auditorských 
společností je důležité stanovit maximální 
možnou délku trvání auditorské zakázky 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti u jednoho auditovaného 
subjektu. Kromě toho by mělo být 
pravidelně a vhodně zdokumentováno 
komplexní, transparentní a nezávislé 
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podílejí na povinném auditu, včetně 
hlavních partnerů, kteří za auditorskou 
společnost audit provádějí. Je rovněž 
důležité stanovit příslušné období, po 
které statutární auditor nebo auditorská 
společnost nesmějí provádět povinný audit 
stejného subjektu. Aby byl zaručen hladký 
přechod, bývalý auditor předává předávací 
spis s relevantními informacemi 
nastupujícímu auditorovi.

hodnocení kvality auditu. Toto souhrnné 
hodnocení by mělo představovat základ 
pro volbu auditora valným shromážděním 
na základě výběrového řízení alespoň 
jednou za sedm let. Dále by měl být 
zaveden vhodný mechanismus pro 
postupné střídání nejvýše postavených 
pracovníků, kteří se podílejí na povinném 
auditu, včetně hlavních partnerů, kteří za 
auditorskou společnost audit provádějí.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V zájmu zohlednění vývoje v oblasti 
auditů a auditorského trhu by Komise měla 
mít pravomoc stanovit technické 
požadavky k obsahu předávacího spisu, 
který by měl nový statutární auditor nebo 
auditorská společnost obdržet, a 
k zavedení evropského osvědčení kvality 
pro statutární auditory a auditorské 
společnosti, které provádějí povinné audity 
subjektů veřejného zájmu.

(43) V zájmu zohlednění vývoje v oblasti 
auditů a auditorského trhu by Komise měla 
mít pravomoc stanovit technické 
požadavky na zavedení evropského 
osvědčení kvality pro statutární auditory a 
auditorské společnosti, které provádějí 
povinné audity subjektů veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) statutární auditor nebo auditorská 
společnost budou mít vhodnou politiku 

j) statutární auditor nebo auditorská 
společnost budou mít vhodnou politiku 
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odměňování, kterou docílí dostatečných 
výkonnostních pobídek pro zajištění 
kvality auditu. Zejména odměňování a 
hodnocení výkonnosti zaměstnanců se 
nesmí odvíjet od velikosti příjmu, který 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost získají od auditovaného
subjektu;

odměňování, kterou docílí dostatečných 
výkonnostních pobídek pro zajištění 
kvality auditu. Zejména odměňování a 
hodnocení klíčového auditorského 
partnera nebo kterékoli jiné fyzické osoby 
přímo zapojené do auditu nesmí být 
ovlivněno nebo určeno ziskem 
z poskytování dodatečných služeb 
auditovanému subjektu. To nesmí bránit 
běžnému dělení zisku mezi partnery ve 
společnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poskytování neauditorských služeb je dostatečně regulováno prostřednictvím stávajících 
mezinárodních etických norem a případné změny by měly být začleněny do tohoto kontextu.

Pozměňovací návrh 108
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz poskytování neauditorských služeb Poskytování nekontrolních služeb

Or. en
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Odůvodnění

Nekontrolní služby je možné rozdělit do následujících kategorií: ty, které je třeba obecně 
zakázat; ty, které mají být buď zakázány, nebo povoleny, v závislosti na analýze jednotlivých 
případů; ty které je třeba obecně povolit. Pokud se zdá, že některé neauditorské služby 
narušují nezávislost, měly by být specificky uvedeny a zakázány.  V článku 10 proto 
navrhujeme odstranit z názvu slovo „zákaz“ a namísto toho chceme, aby článek 10 obsahoval 
předpisy pro „poskytování nekontrolních služeb“ (neauditorských služeb). 

Pozměňovací návrh 109
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit 
subjektů veřejného zájmu smí 
auditovanému subjektu, jeho mateřskému 
podniku a podnikům, které má pod 
kontrolou, poskytovat služby povinného 
auditu a související služby finančního 
auditu.

1. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit 
subjektů veřejného zájmu nesmí
auditovanému subjektu, jeho mateřskému 
podniku a podnikům, které má pod 
kontrolou, na nichž má auditovaný subjekt 
významný zájem, poskytovat zakázané 
služby uvedené v odstavci 3.

1a. Nekontrolní služby, které nejsou 
v kategorii zakázaných služeb, mohou být 
poskytovány pod podmínkou předběžného 
svolení výboru pro audit [nebo správní 
rady, pokud výbor pro audit neexistuje]. 
Poskytování nekontrolních služeb nesmí 
v žádném případě znamenat hrozbu pro 
nezávislost statutárního auditora subjektu 
veřejného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Komplexní seznam stávajících zákazů je uveden v doporučení EU o nezávislosti auditorů 
(2002/590/ES). Tento seznam zakázaných služeb je v mnoha případech posílen kodexem 
IESBA. V čl. 10 odst. 1 navrhujeme vyjasnit, že statutární auditor nebo auditorská společnost 
nesmí poskytovat zakázané služby uvedené v následujícím pododdíle. Naopak nekontrolní 
služby, které nejsou v kategorii zakázaných služeb, mohou být poskytovány pod podmínkou 
předběžného svolení výboru pro audit.
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Pozměňovací návrh 110
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je statutární auditor součástí sítě, 
smí člen této sítě poskytovat 
auditovanému subjektu, jeho mateřskému 
podniku a podnikům, které má pod 
kontrolou v rámci Unie, žádné služby 
služby povinného auditu nebo související 
služby finančního auditu.

Pokud není mateřská společnost 
auditována statutárním auditorem nebo 
auditorskou společností provádějící 
povinný audit nebo společností v rámci 
sítě, neměla by se výše uvedená omezení 
na poskytování zakázaných služeb 
uplatňovat.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné sladit znění týkající se „mateřské společnosti“ s kodexem IESBA a vyloučit ty 
situace, kdy sama mateřská společnost není auditována auditorskou společností nebo 
společností v rámci sítě.

Pozměňovací návrh 111
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se 
souvisejícími službami finančního auditu 
rozumí:

vypouští se

a) audit nebo přezkum mezitímních 
účetních závěrek;
b) poskytování ujištění k prohlášením o 
správě a řízení společnosti;
c) poskytování ujištění v otázkách 
společenské odpovědnosti podniků;
d) poskytování ujištění nebo potvrzování 
regulačních výkazů regulátorům 
finančních institucí nad rámec povinného 
auditu za účelem pomoci regulátorům 
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plnit jejich roli, například pokud jde o 
kapitálové požadavky nebo konkrétní 
ukazatele solventnosti, které určují, jaká 
je pravděpodobnost, že určitý podnik bude 
nadále plnit své dluhové povinnosti;
e) poskytování potvrzení o dodržení 
daňových požadavků, pokud vnitrostátní 
právo takové potvrzení vyžaduje;
f) jakékoli jiné statutární povinnosti 
související s auditorskou prací, které 
statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti ukládají právní předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se vypustit čl. 10 odst. 2 týkající se „souvisejících služeb finančního auditu“. 
Navrhuje se vytvořit seznam zakázaných služeb, avšak seznam „souvisejících služeb 
finančního auditu“, které může logicky poskytovat pouze statutární auditor nebo auditorská 
společnost, nelze doporučit. Poskytování takových služeb auditorem může být buď 
vyžadováno, nebo je auditor v nejlepším postavení k tomu, aby je auditovanému klientovi 
poskytl, protože je tato služba úzce spojena s auditorskou činností. V souladu s výše uvedeným 
je záměrem nařízení povolit služby označené jako „související služby finančního auditu“.

Pozměňovací návrh 112
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit 
subjektů veřejného zájmu nesmí přímo 
ani nepřímo poskytovat auditovanému 
subjektu, jeho mateřskému podniku ani 
podnikům, které ovládá, neauditorské 
služby.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud statutární auditor patří k síti, žádný 
člen této sítě nesmí poskytovat 
auditovanému subjektu, jeho mateřskému 
podniku ani podnikům, které ovládá v 
rámci Unie, neauditorské služby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se neauditorskými
službami rozumí:

3. Pro účely tohoto článku se zakázanými
službami rozumí:

a) služby obnášející konflikt zájmů ve 
všech případech:

a) veškeré služby, při nichž statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
přejímá řídící úkoly nebo činí významná 
rozhodnutí pro auditovaného klienta.

i) odborné služby nesouvisející s auditem, 
daňové poradenství, obecné řízení a 
ostatní poradenské služby;
ii) účetnictví a sestavování účetních 
záznamů a účetních závěrek

b) účetnictví, včetně služeb mzdového 
účetnictví, a sestavování účetních záznamů 
a účetních závěrek

iii) navrhování a zavádění postupů vnitřní 
kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s 
vypracováním a/nebo kontrolou informací 
o financování, které figurují v účetních 
závěrkách, a poradenství o riziku;

c) navrhování a zavádění postupů vnitřní 
kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s 
vypracováním a/nebo kontrolou informací 
o financování, které figurují v účetních 
závěrkách, a poradenství o riziku, které: 

i) tvoří významnou část interní kontroly 
nad finančními výkazy; nebo 
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ii) přináší důležité informace pro účetní 
záznamy nebo finanční výkazy klienta, k 
nimž společnost vyjadřuje své stanovisko, 
čímž vzniká hrozba přezkoumávání 
vlastních údajů;

iv) validační služby, poskytování 
stanovisek o pravdivosti nebo zpráv o 
věcných příspěvcích;

d) validační služby; pokud by validace 
měly –samostatně či jako celek –
podstatný vliv na finanční výkazy, k nimž 
společnost vyjadřuje své stanovisko.

v) pojistněmatematické a právní služby, 
včetně řešení soudních sporů;

e) pojistněmatematické a právní služby, 
včetně řešení sporů nebo soudních sporů, 
pokud mají příslušné částky podstatný vliv 
na finanční výkazy, k nimž bude 
společnost vyjadřovat své stanovisko.

vi) koncipování a zavádění 
technologických systémů pro finanční 
informace pro subjekty veřejného zájmu 
ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. b) až j) 
směrnice 2006/43/ES;
vii) účast na vnitřním auditu auditovaného 
klienta a poskytování služeb souvisejících s 
funkcí vnitřního auditu;

f) účast na vnitřním auditu auditovaného 
klienta a poskytování služeb souvisejících s 
funkcí vnitřního auditu;

viii) makléřské nebo dealerské služby, 
investiční poradenství nebo služby 
investičního bankovnictví.

g) makléřské nebo dealerské služby, 
investiční poradenství nebo služby 
investičního bankovnictví, včetně 
poskytování podnikových finančních 
služeb zahrnujících podporu akcií klienta, 
obchodování s nimi nebo jejich upisování;

b) služby, jež mohou obnášet konflikt 
zájmů:
i) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně 
náboru vedoucích pracovníků;

h) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně 
náboru vedoucích pracovníků nebo ředitele 
či úředníka subjektu, který by ve 
svém postavení mohl uplatňovat 
významný vliv na přípravu účetních 
záznamů nebo finančních výkazů klienta, 
k nimž bude společnost vyjadřovat své 
stanovisko. K zakázaným službám patří 
vyhledávání nebo výběr kandidátů na 
takové pozice a zkoumání referencí 
potenciálních kandidátů na takové pozice.

ii) poskytování doporučujících dopisů pro 
investory v kontextu vydávání cenných 
papírů daného podniku;
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iii) koncipování a zavádění 
technologických systémů pro finanční 
informace pro subjekty veřejného zájmu 
ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. a) směrnice 
2006/43/ES;
iv) služby hloubkové kontroly poskytované 
prodejci nebo kupující straně ohledně 
možných fúzí nebo akvizic a poskytování 
ujištění o auditovaném subjektu jiným 
stranám finanční nebo podnikové 
transakce.

Or. en

Odůvodnění

Seznam „neauditorských služeb“ v čl. 10 odst. 3 je nahrazen seznamem „zakázaných služeb“. 
Některé neauditorské služby je možné považovat za natolik podstatnou hrozbu pro nezávislost 
auditora, že jediným možným řešením je poskytování takových služeb auditovaným klientům 
zakázat. Není možné podpořit úplný zákaz poskytování všech neauditorských služeb, ale pouze 
těch, které jsou jasně zakázané. U ostatních neauditorských služeb je v mnoha případech 
možné takové hrozby omezit na přijatelnou úroveň tím, že budou zavedena konkrétní opatření 
na ochranu nezávislosti auditora. 

Pozměňovací návrh 115
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod viii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii a) služby v oblasti lidských zdrojů, 
které zahrnují nábor vedoucích 
pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud člen sítě, jejíž součástí je 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit 
subjektu veřejného zájmu, poskytne 
neauditorské služby podniku 
registrovanému v třetí zemi, jenž je pod 
kontrolou auditovaného subjektu 
veřejného zájmu, dotčený statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
posoudí, zda by toto poskytnutí služeb 
členem sítě neohrozilo nezávislost 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dochází k dopadu na nezávislost 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti, statutární auditor nebo 
auditorská společnost použijí ochranná 
opatření, kterými sníží nebezpečí vyvolané 
poskytnutím služeb v třetí zemi. Statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
mohou pokračovat v provádění povinného 
auditu subjektu veřejného zájmu pouze v 
případě, že mohou v souladu s článkem 11 
odůvodnit, že toto poskytnutí služeb nemá 
vliv na profesionální úsudek statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti a na 
zprávu auditora.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Článek 10 odst. 4 návrhu nařízení by měl být vložen do čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 118
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast na rozhodování auditovaného 
subjektu a poskytování služeb uvedených 
v odst. 3 písm. a) bodech ii) a iii) bude v 
každém případě považováno za skutečnost 
ovlivňující nezávislost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 10 odst. 4 návrhu nařízení by měl být vložen do čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 119
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování služeb uvedených v odst. 3 
písm. a) bodech i) a iv) až viii) se bude 
předem pokládat za skutečnost ovlivňující 
tuto nezávislost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 10 odst. 4 návrhu nařízení by měl být vložen do čl. 10 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 120
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost se mohou obrátit na příslušný 
orgán, aby k této otázce vydal stanovisko.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 10 odst. 4 návrhu nařízení by měl být vložen do čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 121
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy auditorská společnost 
získává více než jednu třetinu svých 
ročních příjmů z poskytování 
auditorských služeb velkým subjektům 
veřejného zájmu a pokud je součástí sítě, 
jejíž členové dosahují v Evropské unii 
celkových ročních příjmů z poskytování 
auditorských služeb přesahujících jednu 
miliardu pět set milionů EUR, musí splnit 
tyto podmínky:

vypouští se

a) nesmí přímo ani nepřímo žádnému 
subjektu veřejného zájmu poskytovat 
neauditorské služby;
b) nesmí být součástí sítě, která v 
Evropské unii poskytuje neauditorské 
služby;
c) subjekt poskytující služby uvedené v 
odstavci 3 nesmí přímo či nepřímo držet 
více než 5 % kapitálu nebo hlasovacích 
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práv v auditorské společnosti;
d) subjekty poskytující služby uvedené v 
odstavci 3 nesmí přímo či nepřímo držet 
dohromady více než 10 % kapitálu nebo 
hlasovacích práv v auditorské společnosti;
e) tato auditorská společnost nesmí přímo 
ani nepřímo držet více než 5 % kapitálu 
nebo hlasovacích práv ve společnosti 
poskytující služby uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy auditorská společnost 
získává více než jednu třetinu svých 
ročních příjmů z poskytování auditorských 
služeb velkým subjektům veřejného zájmu 
a pokud je součástí sítě, jejíž členové 
dosahují v Evropské unii celkových 
ročních příjmů z poskytování auditorských 
služeb přesahujících jednu miliardu pět set 
milionů EUR, musí splnit tyto podmínky:

5. V případech, kdy auditorská společnost 
získává více než jednu třetinu svých 
ročních příjmů z poskytování auditorských 
služeb velkým subjektům veřejného zájmu 
a pokud je součástí sítě, jejíž členové 
dosahují v Evropské unii celkových 
ročních příjmů z poskytování auditorských 
služeb přesahujících jednu miliardu pět set 
milionů EUR– do výpočtu těchto limitů se 
nezapočítávají příjmy z auditů, k jejichž 
provedení byla jmenována více než jedna 
auditorská společnost– musí splnit tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Koncepce takzvaných čistě auditorských firem se zdá být nepřiměřená. Z tohoto důvodu a také 
proto, aby byly motivovány ke společným auditům, se navrhuje, aby skutečně velké auditorské 
společnosti měly možnost spolupracovat s ostatními auditorskými společnostmi, pokud usilují 
o další expanzi svých auditorských činností. To také poskytne menším auditorským 
společnostem příležitost, aby si je velké auditované subjekty najaly spolu s velkou partnerskou 
společností v rámci sítě. Tím by se zajistily alespoň nějaké společné audity na trhu, aniž by se 
staly obecně povinnými.
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Pozměňovací návrh 123
Jaroslav Paška

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
68 za účelem přizpůsobení seznamu 
souvisejících služeb finančního auditu 
uvedených v odstavci 2 a seznamu 
neauditorských služeb uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku. Při využívání 
této pravomoci přihlédne Komise k vývoji 
v provádění auditů a v auditorské profesi.

6. Členské státy mohou seznam služeb 
zakázaných na základě odstavce 3 
výjimečně rozšířit, a to v případě 
statutárních auditorů nebo auditorských 
společností, pro něž je příslušný členský 
stát domovským členským státem, pod 
podmínkou, že tyto dodatky vyplývají ze 
stávajících požadavků podle vnitrostátních 
právních nebo správních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Zde se nejedná o jiný než podstatný prvek, takže není možné jej přijmout v přenesené 
pravomoci; veškeré změny by měly být prováděny prostřednictvím právních předpisů 
přijatých Evropským parlamentem a Radou. Pozměňovací návrh členským státům umožňuje 
rozšířit seznam zakázaných služeb, pokud to odráží stávající právní nebo správní předpisy.  
Změna uznává, že přestože obecným cílem je harmonizace, některé členské státy se mohou 
domnívat, že by jejich stávající specifická vnitrostátní ustanovení měla i nadále dodatečně 
platit, pokud stanoví přísnější pravidla.

Pozměňovací návrh 124
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
68 za účelem přizpůsobení seznamu 
souvisejících služeb finančního auditu 
uvedených v odstavci 2 a seznamu 
neauditorských služeb uvedených v 

6. Členské státy mohou seznam 
zakázaných služeb uvedených v odstavci 3 
rozšířit o další zakázané služby na základě 
vnitrostátních právních nebo správních 
předpisů.
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odstavci 3 tohoto článku. Při využívání 
této pravomoci přihlédne Komise k vývoji 
v provádění auditů a v auditorské profesi.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se vypustit čl. 10 odst. 6 návrhu nařízení. Veškeré právní předpisy by měly být 
přijímány Evropským parlamentem a Radou, a nikoli akty v přenesené pravomoci.  Pokud 
však některý členský stát chce posílit svá vnitrostátní pravidla, mělo by to být možné.

Pozměňovací návrh 125
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že se na auditovaný subjekt 
vztahuje výjimka z povinnosti disponovat 
výborem pro audit, auditovaný subjekt 
rozhodne, která organizační složka či orgán 
subjektu bude plnit povinnosti uložené 
výboru pro audit v tomto odstavci.

V případě, že se na auditovaný subjekt 
vztahuje výjimka z povinnosti disponovat 
výborem pro audit, auditovaný subjekt 
rozhodne, která organizační složka či orgán 
subjektu bude plnit povinnosti uložené 
výboru pro audit v tomto odstavci, aby se 
tak zabránilo střetu zájmů, zajistila 
nezávislost a profesní etika.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost musejí pro každý prováděný 
povinný audit vytvořit auditorský spis. 
Auditorský spis musí obsahovat alespoň 
tyto údaje a dokumenty, a to buď 

5) Statutární auditor nebo auditorská 
společnost musejí pro každý prováděný 
povinný audit vytvořit auditorský spis.
Auditorský spis musí obsahovat alespoň 
tyto údaje a dokumenty, a to v papírové a
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v papírové, nebo v elektronické podobě: elektronické podobě:

Or. ro

Pozměňovací návrh 127
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor (auditoři) nebo 
auditorská společnost (společnosti) musejí 
provádět povinný audit subjektů veřejného 
zájmu v souladu s mezinárodními 
auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 směrnice 2006/43/ES za 
podmínky, že jsou tyto standardy v 
souladu s požadavky tohoto nařízení.

Statutární auditor (auditoři) nebo 
auditorská společnost (společnosti) musejí 
provádět povinný audit subjektů veřejného 
zájmu v souladu s mezinárodními 
auditorskými standardy uvedenými v 
článku 26 směrnice 2006/43/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obsah zprávy auditora by měl být regulován prostřednictvím stávajících mezinárodních 
norem pro audit a případné změny by měly být začleněny do tohoto rámce.

Pozměňovací návrh 129
Alejo Vidal-Quadras
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva auditora nesmí být delší než 
čtyři stránky nebo 10 000 znaků (bez 
mezer). Nesmí obsahovat křížové odkazy 
na dodatečnou zprávu určenou výboru 
pro audit uvedenou v článku 23.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečná zpráva může být zveřejněna na 
valné hromadě auditovaného subjektu v 
případě, že se tak rozhodne řídicí nebo 
správní orgán auditovaného subjektu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohled výboru pro audit nad povinným 
auditem

Kontrola povinného auditu výborem pro 
audit

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnost statutárního auditora (auditorů) 
nebo auditorské společnosti (společností) 
provádějících povinný audit musí být 
monitorována výborem pro audit subjektů 
veřejného zájmu.

Činnost statutárního auditora (auditorů) 
nebo auditorské společnosti (společností) 
provádějících povinný audit musí být 
kontrolována výborem pro audit subjektů 
veřejného zájmu.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud by výbor pro audit monitoroval činnost statutárních auditorů nebo auditorských firem, 
mohlo by to ohrozit jejich nezávislost. Navrhuje se proto, aby jejich činnost byla 
kontrolována, spíše než monitorována.

Pozměňovací návrh 133
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové výboru pro audit se účastní 
programů na zvyšování znalostí, aby byla 
zajištěna patřičná úroveň jejich 
technických znalostí a mohli plnit své 
úkoly.

Or. ro

Pozměňovací návrh 134
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se nejedná o prodloužení 
auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 
druhého pododstavce, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku na základě 
výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu s 
následujícími kritérii:

3. Pokud subjekt veřejného zájmu dá audit 
k výběrovému řízení, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku na základě 
výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt, přičemž vezme 
v úvahu následující kritéria

Or. en

Odůvodnění

V souladu s posílenou úlohou výboru pro audit v rámci tohoto právního předpisu by měl 
výbor pro audit sám rozhodnout, zda je vhodné uspořádat výběrové řízení v případě, že 
zvažuje jmenování nové auditorské společnosti. Tento přístup je také v souladu s evropskou 
politikou v oblasti správy a řízení společnosti, která se spoléhá zejména na zásady a vedení.

Pozměňovací návrh 135
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se nejedná o prodloužení 
auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 
druhého pododstavce, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku na základě 
výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu s 
následujícími kritérii:

3. Pokud subjekt veřejného zájmu dá audit 
k výběrovému řízení, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku na základě 
výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu 
s následujícími kritérii:

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se nejedná o prodloužení 
auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 
druhého pododstavce, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku na základě 
výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu s 
následujícími kritérii:

3. Kdykoli se tak auditovaný subjekt 
rozhodne, ale nejpozději do sedmi let od 
obnovení auditorské zakázky, bude 
vypracováno doporučení výboru pro audit 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku na 
základě výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu 
s následujícími kritérii:

Or. en

Odůvodnění

Maximální trvání auditorské zakázky by sice mělo být 14 let, avšak výběrové řízení by mělo 
probíhat každých 7 let, aby měli konkurenční auditoři nebo auditorské společnosti možnost 
předložit návrh zakázky.

Pozměňovací návrh 137
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se nejedná o prodloužení 
auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 
druhého pododstavce, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku na základě 
výběrového řízení, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu s 
následujícími kritérii:

3. Pokud se nejedná o prodloužení 
auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 
druhého pododstavce, bude vypracováno 
doporučení výboru pro audit uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku na základě zadání 
veřejné zakázky, které uspořádá 
auditovaný subjekt v souladu s 
následujícími kritérii:

Or. ro

Pozměňovací návrh 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) auditovaný subjekt musí mít možnost 
vyzvat kteréhokoli statutárního auditora 
nebo auditorskou společnost k předložení 
nabídky na poskytování služeb povinného 
auditu za předpokladu, že bude dodržen 
čl. 33 odst. 2 a že alespoň jeden z 
vyzvaných auditorů nebo společností 
nezískal v dotyčném členském státě v 
předchozím kalendářním roce více než 
15 % celkových odměn za audit od 
velkých subjektů veřejného zájmu;

a) auditovaný subjekt zveřejní nabídkové 
řízení na auditorskou zakázku v Úředním 
věstníku Evropské unie a v celostátních 
novinách nebo publikacích; zadávací 
dokumentace by měla obsahovat 
transparentní a nediskriminační výběrová 
kritéria, která budou použita při 
hodnocení nabídek. Ustanovení čl. 33 
odst. 2 musí být dodržena.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité, aby výběrové řízení bylo transparentní a otevřené všem potenciálním uchazečům. 

Pozměňovací návrh 139
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) auditovaný subjekt musí mít možnost 
vyzvat kteréhokoli statutárního auditora 
nebo auditorskou společnost k předložení 
nabídky na poskytování služeb povinného 
auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 
33 odst. 2 a že alespoň jeden z vyzvaných 
auditorů nebo společností nezískal v 
dotyčném členském státě v předchozím 
kalendářním roce více než 15 % celkových 
odměn za audit od velkých subjektů 
veřejného zájmu;

a) auditovaný subjekt musí mít možnost 
vyzvat kteréhokoli statutárního auditora 
nebo auditorskou společnost k předložení 
nabídky na poskytování služeb povinného 
auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 
33 odst. 2. Alespoň jedna z vyzvaných 
auditorských společností musí být menší 
auditorskou společností, a to na základě 
obratu, počtu zaměstnanců a počtu 
povinných auditů subjektů veřejného 
zájmu vykonaných v předchozím 
finančním roce, jež zveřejnil příslušný 
orgán podle čl. 32 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Původní znění by bylo neúměrné, příliš by narušovalo hospodářskou soutěž a mohlo by 
případně vést ke snížení kvality auditu, zatímco tento pozměňovací návrh by umožnil zachovat 
cíl, kterým je podpora hospodářské soutěže a volby.

Pozměňovací návrh 140
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) auditovaný subjekt vypracuje zadávací 
dokumentaci týkající se záměru vyzvaného
statutárního auditora (auditorů) nebo 
auditorské společnosti (společností). Tato 
zadávací dokumentace jim musí umožnit 
pochopit činnost auditovaného subjektu 
a typ povinného auditu, který má být 
proveden. Zadávací dokumentace musí 
obsahovat průhledná a nediskriminační 
kritéria výběru, která auditovaný subjekt 
použije pro hodnocení návrhů ze strany 
statutárních auditorů nebo auditorských 
společností;

c) auditovaný subjekt vypracuje zadávací 
dokumentaci týkající se záměru 
statutárního auditora (auditorů) vyzvaného 
k předložení nabídky v rámci zadávacího 
řízení. Tato zadávací dokumentace jim 
musí umožnit pochopit činnost 
auditovaného subjektu a typ povinného 
auditu, který má být proveden. Zadávací 
dokumentace musí obsahovat průhledná 
a nediskriminační kritéria výběru, která 
auditovaný subjekt použije pro hodnocení 
návrhů ze strany statutárních auditorů nebo 
auditorských společností;

Or. ro

Pozměňovací návrh 141
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekty veřejného zájmu, které splňují 
kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a 
t) směrnice 2003/71/ES, nejsou povinny 
uplatňovat výběrové řízení uvedené v 
odstavci 4.

vypouští se
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Or. ro

Pozměňovací návrh 142
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Návrh správní nebo dozorčí rady valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu na jmenování 
statutárních auditorů nebo auditorských 
společností zahrnuje doporučení výboru 
pro audit.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 143
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady 
odchyluje od doporučení výboru pro 
audit, bude návrh obsahovat vysvětlení 
důvodů, proč se neřídí doporučením 
výboru pro audit.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 144
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady 
odchyluje od doporučení výboru pro audit, 
bude návrh obsahovat vysvětlení důvodů, 
proč se neřídí doporučením výboru pro 
audit.

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady 
odchyluje od doporučení výboru pro audit, 
bude návrh obsahovat vysvětlení důvodů, 
proč se neřídí doporučením výboru pro 
audit. V případě, že se po výběrovém řízení 
uvedeném v odstavci 3 navrhuje obnovení 
auditorské zakázky, je to také třeba 
zdůvodnit. 

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako v případě zásady„ dodržet nebo vysvětlit“ je třeba uvést důvody, pokud se i 
přes výběrové řízení navrhuje obnovení zakázky pro stávajícího auditora. Tím se znovu 
zdůrazňuje, že je třeba pečlivě zvážit dostupné alternativy.

Pozměňovací návrh 145
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě úvěrové instituce nebo 
pojišťovny musí správní nebo dozorčí rada 
předložit návrh příslušnému orgánu 
uvedenému v čl. 35 odst. 2. Příslušný 
orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo 
volbu navrhovanou v tomto doporučení 
vetovat. Každá taková námitka musí být 
řádně odůvodněna.

6. Správní nebo dozorčí rada předloží
návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 
35 odst. 2. Předběžný návrh je doplněn 
o výsledky komplexního hodnocení 
stanoveného v čl. 32 odst. 2 a 3. Příslušný 
orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo 
volbu navrhovanou v tomto doporučení 
vetovat. Každá taková námitka musí být 
řádně odůvodněna.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení musí být k dispozici příslušnému orgánu. Tyto informace a s ním spojené právo 
veta by měly být k dispozici všem příslušným orgánům, a nikoli jen příslušným orgánům 
z finančního odvětví, aby tak bylo možné řešit případné nedostatky v procesu jmenování 
auditorů pro povinné audity všech subjektů veřejného zájmu.
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Pozměňovací návrh 146
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Namísto střídání auditorských společností je vhodné střídání stávajících auditorských 
partnerů.

Pozměňovací návrh 147
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 
být kratší než dva roky.

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na období čtyř po sobě jdoucích 
let.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 
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být kratší než dva roky. být kratší než jeden rok a delší než šest let.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 
být kratší než dva roky.

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 
být kratší než tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Delší trvání zakázky posílí nezávislost auditora.

Pozměňovací návrh 150
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 
být kratší než dva roky.

1) Subjekt veřejného zájmu jmenuje 
statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost na první zakázku, která nesmí 
být kratší než jeden rok.

Or. ro

Pozměňovací návrh 151
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu může tuto 
zakázku obnovit pouze jednou.

Subjekt veřejného zájmu může tuto 
zakázku obnovovat až do maximální délky 
trvání 14 let všech po sobě jdoucích 
zakázek, pod podmínkou, že všechna 
obnovení zakázky jsou založena na 
návrzích výboru pro audit a schválena na 
výroční valné hromadě.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodujícím prvkem není počet obnovení auditorských zakázek, ale celková délka trvání 
smluvního vztahu mezi auditorem a auditovaným subjektem. To umožňuje, po úvodním období 
tří let, např. každoroční procesy jmenování. Navrhuje se prodloužit maximální délku trvání ze 
šesti na čtrnáct let, protože nově příchozí auditoři potřebují určitý čas než se s nově 
auditovaným subjektem seznámí. Dále se posílí práva akcionářů.

Pozměňovací návrh 152
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu může tuto 
zakázku obnovit pouze jednou.

Subjekt veřejného zájmu může 
auditorskou zakázku obnovit pod 
podmínkou, že je obnovení založeno na 
návrhu výboru pro audit a schváleno na 
výroční valné hromadě.

Or. en

Odůvodnění

Tím by se posílila práva akcionářů a jejich svobodná volba, pokud jde o výběr auditorů.

Pozměňovací návrh 153
Bendt Bendtsen
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu může tuto 
zakázku obnovit pouze jednou.

Subjekt veřejného zájmu může tuto 
zakázku obnovit, pokud je to založeno na 
návrhu výboru pro audit nebo podobného 
orgánu a následně schváleno na výroční 
valné hromadě.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu může tuto
zakázku obnovit pouze jednou.

Zakázku lze obnovit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální délka trvání obou těchto 
zakázek společně nesmí přesáhnout 6 let.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Pavel Poc
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální délka trvání obou těchto 
zakázek společně nesmí přesáhnout 6 let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se povinný požadavek střídat auditorské společnosti ve prospěch silnějšího dohledu 
ze strany výboru pro audit spolu se střídáním auditorských partnerů, jak to vyžaduje směrnice 
2006/43/ES.

Pozměňovací návrh 157
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální délka trvání obou těchto 
zakázek společně nesmí přesáhnout 6 let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sloučeno s předcházejícím pododstavcem.

Pozměňovací návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální délka trvání obou těchto 
zakázek společně nesmí přesáhnout 6 let.

Členské státy mohou toto období 
prodloužit, aby se statutární auditor nebo 
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auditorská společnost staly nezávislejšími.

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 
6 let byly jmenováni dva statutární 
auditoři nebo auditorské společnosti, 
maximální délka trvání zakázky každého 
statutárního auditora nebo statutární 
společnosti nesmí přesáhnout 9 let.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 6
let byly jmenováni dva statutární auditoři 
nebo auditorské společnosti, maximální 
délka trvání zakázky každého statutárního 
auditora nebo statutární společnosti nesmí 
přesáhnout 9 let.

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 4
let byli jmenováni dva statutární auditoři 
nebo auditorské společnosti, maximální 
délka trvání zakázky každého statutárního 
auditora nebo statutární společnosti nesmí 
přesáhnout 6 let.

Or. ro

Pozměňovací návrh 161
Franck Proust
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 6 
let byly jmenováni dva statutární auditoři 
nebo auditorské společnosti, maximální 
délka trvání zakázky každého statutárního 
auditora nebo statutární společnosti nesmí 
přesáhnout 9 let.

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 6 
let byli jmenováni alespoň dva statutární 
auditoři nebo auditorské společnosti, 
maximální délka trvání zakázky každého 
statutárního auditora nebo statutární 
společnosti nesmí přesáhnout 9 let.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po uplynutí maximální doby trvání 
zakázky uvedené v odstavci 1 nesmí 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost nebo jakýkoli z členů její sítě 
provádět povinný audit dotčeného 
subjektu veřejného zájmu, dokud 
neuplyne období nejméně čtyř let.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po uplynutí maximální doby trvání 
zakázky uvedené v odstavci 1 nesmí 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost nebo jakýkoli z členů její sítě 

vypouští se
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provádět povinný audit dotčeného 
subjektu veřejného zájmu, dokud 
neuplyne období nejméně čtyř let.

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Pavel Poc

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po uplynutí maximální doby trvání 
zakázky uvedené v odstavci 1 nesmí 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost nebo jakýkoli z členů její sítě 
provádět povinný audit dotčeného 
subjektu veřejného zájmu, dokud 
neuplyne období nejméně čtyř let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poté, co byl odstraněn povinný požadavek střídat statutárního auditora nebo auditorskou 
společnost, je čtyřletá lhůta nadbytečná. 

Pozměňovací návrh 165
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 výjimečně 
platí, že subjekt veřejného zájmu může 
požádat příslušný orgán podle čl. 35 odst. 
1 o přiznání prodloužení ke 
znovujmenování daného statutárního 
auditora nebo auditorskou společnost na 
další zakázku. V případě jmenování dvou 

vypouští se
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statutárních auditorů nebo auditorských 
společností nesmí tato třetí zakázka 
přesáhnout tři roky V případě jmenování 
jednoho statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti nesmí tato třetí 
zakázka přesáhnout dva roky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Franck Proust

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 výjimečně 
platí, že subjekt veřejného zájmu může 
požádat příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 
o přiznání prodloužení ke znovujmenování 
daného statutárního auditora nebo 
auditorskou společnost na další zakázku. V 
případě jmenování dvou statutárních 
auditorů nebo auditorských společností 
nesmí tato třetí zakázka přesáhnout tři roky 
V případě jmenování jednoho statutárního 
auditora nebo auditorské společnosti nesmí 
tato třetí zakázka přesáhnout dva roky.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 výjimečně 
platí, že subjekt veřejného zájmu může 
požádat příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 
o přiznání prodloužení ke znovujmenování 
daného statutárního auditora nebo 
auditorskou společnost na další zakázku. V 
případě jmenování alespoň dvou 
statutárních auditorů nebo auditorských 
společností nesmí tato třetí zakázka 
přesáhnout tři roky V případě jmenování 
jednoho statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti nesmí tato třetí 
zakázka přesáhnout dva roky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Klíčový auditorský partner (partneři) 
odpovědný za provádění povinného auditu 
ukončí účast na povinném auditu 

(4) Klíčový auditorský partner (partneři) 
odpovědný za provádění povinného auditu 
ukončí účast na povinném auditu 
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auditovaného subjektu po uplynutí sedmi 
let ode dne jmenování. Tento partner 
(partneři) se může opět zapojit do 
povinného auditu auditovaného subjektu 
po uplynutí nejméně tří let.

auditovaného subjektu po uplynutí pět let 
ode dne jmenování. Tento partner 
(partneři) se může opět zapojit do 
povinného auditu auditovaného subjektu 
po uplynutí nejméně tří let.

Or. ro

Pozměňovací návrh 168
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost zavedou vhodný mechanismus 
postupného pravidelného střídání 
nejvyšších pracovníků podílejících se na 
povinném auditu, který bude zahrnovat 
alespoň osoby registrované jako statutární 
auditoři. Tento mechanismus postupného 
pravidelného střídání probíhá ve fázích, 
přičemž jsou obměňováni jednotlivci, 
nikoli celý tým. Musí být přiměřený 
vzhledem k rozsahu a rozměru činnosti 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti.

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost zavedou vhodný mechanismus 
postupného pravidelného střídání 
nejvyšších pracovníků podílejících se na 
povinném auditu, který bude zahrnovat 
alespoň osoby registrované jako statutární 
auditoři. Tento mechanismus postupného 
pravidelného střídání probíhá ve fázích, 
přičemž jsou obměňováni jednotlivci, 
nikoli celý tým auditorů. Musí být 
přiměřený vzhledem k rozsahu a rozměru 
činnosti statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jsou-li statutární auditor nebo auditorská 
společnost nahrazeni jiným statutárním 
auditorem nebo auditorskou společností, 
poskytne bývalý auditor nebo bývalá 
auditorská společnost novému statutárnímu 
auditorovi nebo auditorské společnosti 

5. Jsou-li statutární auditor nebo auditorská 
společnost nahrazeni jiným statutárním 
auditorem nebo auditorskou společností, 
poskytne bývalý auditor nebo bývalá 
auditorská společnost novému statutárnímu 
auditorovi nebo auditorské společnosti 
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předávací spis. Tento spis obsahuje 
důležité informace týkající se 
auditovaného subjektu v míře přiměřeně 
nezbytné k pochopení charakteru 
podnikání a vnitřní organizace 
auditovaného subjektu a k zajištění 
kontinuity povinného auditu a jeho 
srovnatelnosti s audity provedenými v 
minulých letech.

informace požadované právními předpisy 
a čl. 23 odst. 3 směrnice 2006/43/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bývalý statutární auditor nebo bývalá 
auditorská společnost musejí také novému 
statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti umožnit přístup k dodatečným 
zprávám určeným výboru pro audit z 
minulých let uvedeným v článku 23 a k 
jakýmkoli informacím předaným 
příslušným orgánům podle článků 25 a 27.

Bývalý statutární auditor nebo bývalá 
auditorská společnost musejí také novým 
statutárním auditorům nebo auditorským 
společnostem umožnit přístup 
k dodatečným zprávám určeným výboru 
pro audit z minulých let uvedeným v 
článku 23 a k jakýmkoli informacím 
předaným příslušným orgánům podle 
článků 25 a 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem s cílem specifikovat 
technické požadavky týkající se obsahu 
předávacího spisu uvedeného v odstavci 6.

vypouští se



AM\916386CS.doc 43/53 PE498.010v01-00

CS

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 6 v souladu s článkem 
10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Odůvodnění

Znění čl. 23 odst. 3 směrnice 2006/43/ES o statutárních auditech je komplexnější a ukázalo 
se, že v praxi funguje. Povinnosti nového auditora, pokud jde o činnost předchozích auditorů, 
jsou navíc již stanoveny v mezinárodních normách.

Pozměňovací návrh 172
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem s cílem specifikovat 
technické požadavky týkající se obsahu 
předávacího spisu uvedeného v odstavci 6.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 6 v souladu s článkem 
10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výbor pro audit, jeden nebo více 
akcionářů a příslušné orgány uvedené v čl. 
35 odst. 1 nebo v čl. 35 odst. 2 musejí mít 
možnost v řádně odůvodněných případech 
podat žalobu u vnitrostátního soudu pro 
odvolání statutárního auditora (auditorů) 
nebo auditorské společnosti (společností).

2. (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí příslušný orgán
odpovědný za provádění úkolů 
stanovených v tomto nařízení a za zajištění 
uplatňování tohoto nařízení.

1. Je ustanoven evropský orgán dohledu 
nad auditorskými činnostmi, který je
odpovědný za provádění úkolů 
stanovených v tomto nařízení a za zajištění 
uplatňování tohoto nařízení. Je nezávislý a 
umístěný v Evropské komisi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušným orgánem bude jeden z Orgán propojí následující příslušné 
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následujících orgánů: orgány a dohlíží na ně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Jean-Pierre Audy
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že odpovědnost za 
zajištění uplatňování celé hlavy III tohoto 
nařízení nebo její části bude v případě 
potřeby svěřena příslušným orgánům 
uvedeným v:

2. Příslušné orgány uvedené v:

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že byl podle odstavců 1 a 2 
určen více než jeden příslušný orgán, 
budou tyto orgány uspořádány takovým 
způsobem, že jim budou jednoznačně 
přiděleny úkoly.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány musí být vybaveny
dostatečnými personálními zdroji s 
ohledem na kapacitu a odbornost a musí 
mít odpovídající zdroje, aby mohly plnit 
své úkoly stanovené v tomto nařízení.

5. Evropský orgán dohledu nad 
auditorskými činnostmi musí být vybaven
dostatečnými personálními zdroji s 
ohledem na kapacitu a odbornost a musí 
mít odpovídající zdroje, aby mohl plnit své 
úkoly stanovené v tomto nařízení. Tyto 
zdroje pocházejí od statutárních auditorů 
nebo auditorských společností, které 
auditují SVZ; mohou mít podobu 
povinného příspěvku přiměřeného 
k objemu jejich činnosti v SVZ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy informují sebe navzájem, 
EBA, EIOPA a ESMA v souladu s 
příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 
č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 
1095/2010, a uvědomí Komisi o 
jmenování příslušných orgánů pro účely 
tohoto nařízení.

vypouští se

ESMA tyto informace zkonsoliduje a 
zveřejní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a orgán, na který 
příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 
přenesl úkoly, musí být nezávislé na 
statutárních auditorech a auditorských 
společnostech.

Evropský orgán dohledu nad 
auditorskými činnostmi, příslušné orgány 
a orgán, na který příslušný orgán uvedený 
v čl. 35 odst. 1 přenesl úkoly, musí být 
nezávislé na statutárních auditorech a 
auditorských společnostech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost zachovávat profesní tajemství se 
vztahuje na všechny osoby, které jsou nebo 
byly zaměstnány příslušnými orgány, 
případně jakýmkoli orgánem, na který 
příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 
přenesl úkoly, včetně odborníků 
nasmlouvaných těmito orgány. Informace, 
na které se vztahuje profesní tajemství, 
nesmějí být sděleny žádné jiné osobě či 
orgánu, nestanoví-li jinak toto nařízení, 
právní předpisy nebo správní postupy 
členského státu.

Povinnost zachovávat profesní tajemství se 
vztahuje na všechny osoby, které jsou nebo 
byly zaměstnány evropským orgánem 
dohledu nad auditorskými činnostmi a 
příslušnými orgány, případně jakýmkoli 
orgánem, na který příslušný orgán uvedený 
v čl. 35 odst. 1 přenesl úkoly, včetně 
odborníků nasmlouvaných těmito orgány. 
Informace, na které se vztahuje profesní 
tajemství, nesmějí být sděleny žádné jiné 
osobě či orgánu, nestanoví-li jinak toto 
nařízení, právní předpisy nebo správní 
postupy členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci příslušných orgánů Pravomoci evropského orgánu dohledu 
nad auditorskými činnostmi

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny články 40 a 41, 
nesmějí příslušné orgány nebo jiné veřejné 
orgány členského státu při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení zasahovat do 
obsahu zpráv auditora.

1. Aniž jsou dotčeny články 40 a 41, 
nesmějí evropský orgán dohledu nad 
auditorskými činnostmi ani příslušné 
orgány nebo jiné veřejné orgány členského 
státu při plnění svých úkolů podle tohoto 
nařízení zasahovat do obsahu zpráv 
auditora.

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení budou příslušným 
orgánům v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy svěřeny veškeré 
dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které 
jsou pro výkon jejich funkcí nezbytné. 
Tyto pravomoci budou vykonávat 
některým z následujících způsobů:

2. Za účelem plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení budou evropskému orgánu 
dohledu nad auditorskými činnostmi
svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací 
pravomoci, které jsou pro výkon jeho
funkcí nezbytné. Tyto pravomoci bude
vykonávat některým z následujících 
způsobů:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 186
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení budou příslušným 
orgánům v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy v rámci výkonu dohledu 
svěřeny následující pravomoci:

3. Za účelem plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení budou evropskému orgánu 
dohledu nad auditorskými činnostmi v 
rámci výkonu dohledu svěřeny následující 
pravomoci:

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou pravomoci 
uvedené v prvním pododstavci využívat 
pouze ve vztahu ke statutárním auditorům 
a auditorským společnostem provádějícím 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
osobám podílejícím se na činnosti 
statutárních auditorů a auditorských 
společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, auditovaným 
subjektům, jejich sesterským společnostem 
a spřízněným třetím stranám, třetím 
stranám, na které statutární auditoři a 
auditorské společnosti provádějící povinný 
audit subjektů veřejného zájmu přenesli 
některé funkce nebo činnosti, a k osobám s 
jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí 
povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Evropský orgán dohledu nad 
auditorskými činnostmi může pravomoci 
uvedené v prvním pododstavci využívat 
pouze ve vztahu ke statutárním auditorům 
a auditorským společnostem provádějícím 
povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
osobám podílejícím se na činnosti 
statutárních auditorů a auditorských 
společností provádějících povinný audit 
subjektů veřejného zájmu, auditovaným 
subjektům, jejich sesterským společnostem 
a spřízněným třetím stranám, třetím 
stranám, na které statutární auditoři a 
auditorské společnosti provádějící povinný 
audit subjektů veřejného zájmu přenesli 
některé funkce nebo činnosti, a k osobám s 
jinou vazbou na statutární auditory a 
auditorské společnosti, kteří provádějí 
povinný audit subjektů veřejného zájmu. 
Zaměřuje se zejména na dohled nad 
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mezinárodními statutárními auditory a 
auditorskými společnostmi.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné dohlížet na nadnárodní společnosti, které pracují se SVZ, je klíčové vytvořit 
nezávislý evropský orgán pro dohled nad nadnárodními auditorskými činnostmi.

Pozměňovací návrh 188
Franck Proust

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA za tímto účelem vytvoří stálý 
vnitřní výbor v souladu s článkem 41 
nařízení (EU) č. 1095/2010. Tento vnitřní 
výbor se bude skládat nejméně z 
příslušných orgánů uvedených v čl. 35 
odst. 1 tohoto nařízení. Příslušné orgány 
uvedené v článku 32 směrnice 2006/43/ES 
musí být přizvány k účasti na jednání 
tohoto vnitřního výboru o otázkách 
týkajících se schvalování a registrace 
statutárních auditorů a auditorských 
společností a vztahů se třetími zeměmi v 
míře nezbytné z hlediska povinného auditu 
subjektů veřejného zájmu.

V souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 
1095/2010 vytvoří ESMA stálý vnitřní 
výbor, kterému bude delegovat povinnosti 
a rozhodnutí spojené s výkonem úkolů 
uvedených v prvním pododstavci. Tento 
vnitřní výbor se bude skládat nejméně z 
příslušných orgánů uvedených v čl. 35 
odst. 1 tohoto nařízení. Příslušné orgány 
uvedené v článku 32 směrnice 2006/43/ES 
musí být přizvány k účasti na jednání 
tohoto vnitřního výboru o otázkách 
týkajících se schvalování a registrace 
statutárních auditorů a auditorských 
společností a vztahů se třetími zeměmi v 
míře nezbytné z hlediska povinného auditu 
subjektů veřejného zájmu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Franck Proust

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 5 a (nový)



AM\916386CS.doc 51/53 PE498.010v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do X.X. 20XX [šest let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] předloží 
Komise hodnotící zprávu založenou na 
zprávách ESMA a dalších relevantních 
informacích o všech úkolech svěřených 
orgánu ESMA podle tohoto článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Jaroslav Paška

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
správní sankce a opatření vůči osobám 
odpovědným za porušení ustanovení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce a opatření musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
správní sankce a opatření za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce a opatření 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Seznam porušení je příliš preskriptivní a není jasné, jakým způsobem je možné jej kombinovat 
se stávajícími vnitrostátními pravidly.

Pozměňovací návrh 191
Jaroslav Paška

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy zejména 
zajistí, aby mohla být přijata vhodná 
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správní opatření nebo uloženy správní 
sankce právním či fyzickým osobám 
odpovědným za porušení ustanovení 
tohoto nařízení. Tato opatření a sankce 
zahrnují pravomoc příslušných orgánů 
uložit alespoň následující správní opatření 
a sankce:
a) příkaz, aby osoba odpovědná za toto 
porušení upustila od příslušného chování 
a jeho opakování; a
b) dostatečně účinné a odrazující správní 
pokuty, které jsou přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o méně preskriptivní a přiměřenější přístup ke správním sankcím, který má 
podobnou strukturu jako ustanovení o sankcích v některých jiných evropských právních 
předpisech a je možné jej lépe zkombinovat se stávajícími vnitrostátními pravidly.

Pozměňovací návrh 192
Jaroslav Paška

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se použije na porušení 
ustanovení tohoto nařízení uvedená v 
příloze.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je na členských státech, aby stanovily vhodné sankce v souladu se svými platnými systémy 
správních a trestních sankcí. Tento seznam sankcí je navíc nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 193
Jaroslav Paška
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Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto sankce se zdají být nepřiměřené vzhledem k funkci statutárního auditu. Obecný princip 
účinných sankcí již pokrývá článek 61.

Pozměňovací návrh 194
Jaroslav Paška

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou udělit příslušným 
orgánům vedle sankčních pravomocí 
uvedených v odstavci 2 i jiné sankční 
pravomoci a mohou zvýšit správní 
peněžité sankce, které jsou vymezeny v 
tomto odstavci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto sankce se zdají být nepřiměřené vzhledem k funkci statutárního auditu. Obecný princip 
účinných sankcí již pokrývá článek 61.


