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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Finanční krize v roce 2008 vnesla pochybnosti ohledně řádného fungování evropského 
systému povinného auditu, zejména s ohledem na subjekty veřejného zájmu. Zatímco 
nedostatky bankovního sektoru lze pravděpodobně přičíst nedostatku řádného dohledu 
a odpovídajících regulačních záruk, objevily se výzvy ke zlepšení systému povinného auditu 
s cílem posílit ochranu investorů v účetních závěrkách zveřejňovaných podniky.  Bylo by 
možné diskutovat o tom, zda či do jaké míry by vhodnější pravidla pro audit mohla krizi 
předejít. Zde je přínosem robustnější proces auditu a dynamičtější trh s audity.  V tomto 
ohledu navrhovatel vítá návrh Komise.

Návrh stanoviska se soustřeďuje na zvýšení kvality auditu, nezávislosti auditorů a ochranu 
investorů.  Zvláště je třeba zdůraznit vztah mezi auditorem daného auditovaného subjektu 
a posíleným výborem pro audit zastupujícím investory.   Navrhovatel by se nerad pouštěl do 
debaty o tom, zda by nemělo být toto nařízení spíše začleněno do stávající směrnice, avšak 
zdůrazňuje propojení s řízením společností, které možná vyžaduje pružnější přístup, aby byla 
členským státům ponechána možnost přizpůsobit příslušná ustanovení svému vnitrostátnímu 
rámci.

Analýza ukazuje, že trh auditů je velmi koncentrovaný, a to až do té míry, že jsou v některých 
členských státech značně omezené možnosti volby, protože jedna nebo dvě velké firmy trh 
ovládají.  Navrhovatel je skeptický k tomu, že by návrh Komise mohl nyní změnit současnou 
situaci na trhu a rozbít stávající oligopoly.  Tohoto cíle může být dosaženo pouze razantními 
zásahy na trhu, avšak je sporé, zda by taková popatření byla přiměřená.  Kromě toho by 
některá navrhovaná opatření by v současnosti mohla přinést větší koncentraci trhu, a je tedy 
třeba pečlivě zvážit. 

Navrhovatel podporuje opatření na zvýšení kvality auditů a posílení nezávislosti auditorů. 
Zdůrazňuje nicméně, že veškerá taková opatření musí být přiměřená cíli, jehož mají 
dosáhnout.  Z tohoto důvodu navrhovatel navrhuje znovu zvážit či přinejmenším upravit 
nejrozsáhlejší zásahy do trhu obsažené v návrhu . tj. omezení souvisejících služeb finančního 
auditu a pojetí povinného externího střídání auditorů. I když by toto střídání mohlo mít své 
výhody, jako je větší nezávislost auditorů, v navrhované podobě rovněž obsahuje riziko další 
koncentrace trhu, snížený výběr auditorských společností a nižší kvalitu v auditu v prvních 
letech po střídání.  Navrhovatel proto navrhuje prodloužit maximální trvání auditorských 
smluv.

Navrhovatel navrhuje podstatně posílit postavení výboru pro audit.  Především by se veřejné 
výběrové řízení na výběr auditora mělo konat každých sedm let, což by umožnilo všech 
auditorů, nebo auditorským firmám, které o to projeví zájem, nabídnout své služby, a tak 
učinit postup výběru transparentnějším a dát výboru pro audit větší možnosti výběru mezi 
nejlépe kvalifikovanými firmami.  Během celého procesu výběru auditora bude výbor pro 
audit zastupovat auditovaný subjekt a povede příslušná jednání. Kromě toho by mělo být 
posíleno postavení investorů například tím, že veškeré služby s auditem spojené budou 
podléhat předběžnému schválení výborem pro audit, což sníží hrozby pro nezávislost auditorů
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Navrhovatel výslovně vítá podávání další zprávy výboru pro audit a dozornému orgánu, 
neboť to zvyšuje informovanost a je nejlepším způsobem.jak řešit kritické body, jako je 
uplatňování zásady pochybnosti o schopnosti subjektu pokračovat v trvání, slabost vnitřního 
kontrolního systému a záležitosti nesouladu.  Podrobněji je třeba si v této zprávě všímat 
kvality finanční závěrky vypracované vedením. Proto zpravodaj navrhuje přesunout některé 
další body z veřejné auditní zprávy do dodatečné zprávy, aby se investorům dostalo lepších 
služeb tím, že orgány, které je zastupují, obdrží více informací a tím, že získají požadované 
znalosti daného subjektu, aniž by naopak byly informace bez dohody s tímto subjektem 
zveřejněny.

V zásadě by bylo možné zvážit omezení služeb poskytovaných auditovanému subjektu mimo 
čistě povinný audit, protože tyto služby by mohly ohrozit nezávislost auditora, pokud by byly 
dodatečné výdaje nepřiměřené výdajům za audit. Některé z výše uvedených služeb jsou však 
úzce spojeny s prací auditora a mohou být účinněji, či v některých případech výlučně, 
provedeny auditorem. Bylo by proto nepřiměřené stanovovat nějaké umělé omezení, jež by 
bylo v nesouladu s konkrétní situací nebo složitostí daného subjektu ve vztahu k částce za
audit. Namísto toho navrhovatel navrhuje zakázat neauditorské služby a pro služby spojené 
s auditem a další výslovně uvedené kontrolní služby požadovat předchozí schválení výborem 
pro audit. Kromě toho se požaduje, aby se samotný auditor vyhýbal jakýmkoli ohrožením své 
nezávislosti a přijal vhodné záruky. S cílem umožnit v budoucnu nové služby by ani seznam 
zakázaných, ani seznam povolených služeb neměl být uzavřený.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dostatečná vnitřní organizace 
statutárních auditorů a auditorských 
společností by měla pomoci předcházet 
ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či 
akcionáři auditorské společnosti a její 
manažeři by proto neměli zasahovat do 
výkonu povinného auditu způsobem 
ohrožujícím nezávislost a objektivnost 
statutárního auditora, který za auditorskou 
společnost povinný audit provádí. 
Statutární auditoři a auditorské společnosti 
by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní 
politiku a postupy ve vztahu 
k zaměstnancům a dalším osobám, které se 

(8) Dostatečná vnitřní organizace 
statutárních auditorů a auditorských 
společností by měla pomoci předcházet 
ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či 
akcionáři auditorské společnosti a její 
manažeři by proto neměli zasahovat do 
výkonu povinného auditu způsobem 
ohrožujícím nezávislost a objektivnost 
statutárního auditora, který za auditorskou 
společnost povinný audit provádí. 
Statutární auditoři a auditorské společnosti 
by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní 
politiku a postupy ve vztahu 
k zaměstnancům a dalším osobám, které se 
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v jejich organizaci na povinném auditu 
podílejí, a zajistit tak splnění svých 
zákonných povinností. Tato politika 
a postupy by se zejména měly snažit 
předcházet případnému ohrožení jejich 
nezávislosti a řešit je a měly by zajistit 
kvalitu, integritu a důkladnost povinného 
auditu. Tato politika a postupy by měly 
odpovídat rozsahu a složitosti podniku 
statutárního auditora či auditorské 
společnosti.

v jejich organizaci na povinném auditu 
podílejí, a zajistit tak splnění svých 
zákonných povinností. Tato politika 
a postupy by se zejména měly snažit 
předcházet případnému ohrožení jejich 
nezávislosti a řešit je a měly by zajistit 
kvalitu, integritu a důkladnost povinného 
auditu. Tato politika a postupy by měly 
odpovídat rozsahu a složitosti podniku 
statutárního auditora či auditorské 
společnosti a auditovaných subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
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 

(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 záruky pro snížení hrozeb 
nezávislosti a požadovat, aby výbor pro 
audit auditovaného subjektu veškeré 
takové služby předem schválil, a zakázat 
poskytování veškerých neauditorských 
služeb. 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 
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auditu, například konzultační či poradenské 
služby.

jim nebylo dovoleno poskytovat služby 
nesouvisející s jejich funkcí při povinném 
auditu, například konzultační či poradenské 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Výsledkem povinného auditu je výrok 
o pravdivosti a věrnosti účetní závěrky 
auditovaného subjektu. Zúčastněné 
subjekty však nemusejí vědět o omezeních 
auditů (významnost, namátkové metody, 
role auditora při odhalování podvodů 
a odpovědnost vedoucích pracovníků), což 
může zapříčinit vznik mezery v očekávání. 
Pro zúžení této mezery je důležité jasněji 
uvést, jaký je rozsah povinného auditu.

(15) Výsledkem povinného auditu je výrok 
o pravdivosti a věrnosti účetní závěrky 
auditovaného subjektu. Zúčastněné 
subjekty však nemusejí vědět o omezeních 
auditů (významnost, namátkové metody, 
role auditora při odhalování podvodů 
a odpovědnost vedoucích pracovníků), což 
může zapříčinit vznik mezery v očekávání. 
Pro zúžení této mezery je důležité jasněji 
uvést, jaký je rozsah povinného auditu, 
aniž bychom odvraceli pozornost 
zúčastněných stran od skutečného obsahu 
auditorského výroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Primární odpovědnost za poskytnutí 
finančních informací by měla ležet na 
vedení auditovaných subjektů, auditoři 
však hrají důležitou roli v tom, že aktivně 
vyzývají vedení z pozice uživatele. Pro 
zlepšení kvality auditů je tedy důležité, aby 
byl posílen profesní skepticismus auditorů 
ve vztahu k auditovaným subjektům. 
Auditoři by měli uznat, že existuje možnost 

(16) Primární odpovědnost za poskytnutí 
finančních informací leží na vedení 
auditovaných subjektů, auditoři však hrají 
důležitou roli v tom, že aktivně vyzývají 
vedení z pozice uživatele. Pro zlepšení 
kvality auditů je tedy důležité, aby byl 
posílen profesní skepticismus auditorů ve 
vztahu k auditovaným subjektům. Auditoři 
by měli uznat, že existuje možnost 
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významných nesprávností z důvodu 
podvodu či chyby bez ohledu na jejich 
dřívější zkušenost s poctivostí a integritou 
vedení auditovaného subjektu. Zajištění 
kvality auditu by mělo být hlavním 
kritériem, podle něhož se organizuje 
auditorská činnost a přidělují se zdroje 
nezbytné pro provedení úkolu. Integrita 
statutárního auditora, auditorské 
společnosti a jejich pracovníků je nezbytná 
pro zajištění důvěry veřejnosti v povinné 
audity a finanční trhy. Je proto nezbytné 
příslušným způsobem řídit jakýkoliv 
incident, který může mít závažné důsledky 
pro integritu povinných auditů. Statutární 
auditor nebo auditorská společnost by měli 
svou auditorskou činnost řádně 
zdokumentovat.

významných nesprávností z důvodu 
podvodu či chyby bez ohledu na jejich 
dřívější zkušenost s poctivostí a integritou 
vedení auditovaného subjektu. Zajištění 
kvality auditu by mělo být hlavním 
kritériem, podle něhož se organizuje 
auditorská činnost a přidělují se zdroje 
nezbytné pro provedení úkolu. Integrita 
statutárního auditora, auditorské 
společnosti a jejich pracovníků je nezbytná 
pro zajištění důvěry veřejnosti v povinné 
audity a finanční trhy. Je proto nezbytné 
příslušným způsobem řídit jakýkoliv 
incident, který může mít závažné důsledky 
pro integritu povinných auditů. Statutární 
auditor nebo auditorská společnost by měli 
svou auditorskou činnost řádně 
zdokumentovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
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 

(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 informace o použité auditorské 
metodě, o věcech obsažených v účetní 
závěrce, jež jsou zásadní pro uživatelovo 
porozumění, o tom, zda měl povinný audit 
odhalit podvod, a v případě výroku 
s výhradou, záporného výroku nebo 
odmítnutí výroku také zdůvodnění tohoto 
rozhodnut
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výroku nebo odmítnutí výroku také 
zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které 
v auditovaném subjektu plní tuto funkci, 
hrají rozhodující úlohu při zajišťování 
vysoké kvality povinného auditu. Je 
obzvláště důležité posílit nezávislost 
a technickou způsobilost výboru pro audit 
zakotvením požadavku, aby většina jeho 
členů byla nezávislá a aby alespoň jeden 
člen výboru měl způsobilost v oblasti 
auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo 
účetnictví. Doporučení Komise ze dne 15. 
února 2005 o úloze nevýkonných členů 
správní rady nebo členů dozorčí rady a 
o výborech správní nebo dozorčí rady 
společností kótovaných na burze stanoví, 
jak by se měly zakládat a jak by měly 
fungovat výbory pro audit. Vzhledem 
k velikosti představenstev společností 
s nižší tržní kapitalizací a v malých 
a středně velkých subjektech veřejného 
zájmu by však bylo vhodné, aby funkce 
svěřené výboru pro audit těchto subjektů 
nebo orgánu, který v auditovaném subjektu 
plní tuto povinnost, mohly být vykonávány 
celým správním nebo dozorčím orgánem. 
Subjekty veřejného zájmu, které jsou 
SKIPCP anebo alternativními investičními 
fondy, by rovněž měly být zproštěny 
povinnosti mít výbor pro audit. Tato 
výjimka zohledňuje skutečnost, že pokud 
tyto fondy slouží pouze ke sdružování 
prostředků, není vhodné zaměstnávat výbor 
pro audit. SKIPCP a alternativní investiční 
fondy a jejich správcovské společnosti 
fungují v rámci přísně vymezeného 

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které 
v auditovaném subjektu plní tuto funkci, 
hrají rozhodující úlohu při zajišťování 
vysoké kvality povinného auditu. Je 
obzvláště důležité posílit nezávislost 
a technickou způsobilost výboru pro audit 
zakotvením požadavku, aby většina jeho 
členů byla nezávislá a aby alespoň jeden 
člen výboru měl způsobilost v oblasti 
auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo 
účetnictví. Členové výboru pro audit by se 
měli účastnit programů na zvyšování 
znalostí, aby byla zajištěna patřičná 
úroveň jejich technických znalostí a mohli 
plnit své úlohy. Doporučení Komise ze dne 
15. února 2005 o úloze nevýkonných členů 
správní rady nebo členů dozorčí rady a 
o výborech správní nebo dozorčí rady 
společností kótovaných na burze stanoví, 
jak by se měly zakládat a jak by měly 
fungovat výbory pro audit. Vzhledem 
k velikosti představenstev společností 
s nižší tržní kapitalizací a v malých 
a středně velkých subjektech veřejného 
zájmu by však bylo vhodné, aby funkce 
svěřené výboru pro audit těchto subjektů 
nebo orgánu, který v auditovaném subjektu 
plní tuto povinnost, mohly být vykonávány 
celým správním nebo dozorčím orgánem. 
Subjekty veřejného zájmu, které jsou 
SKIPCP anebo alternativními investičními 
fondy, by rovněž měly být zproštěny 
povinnosti mít výbor pro audit. Tato 
výjimka zohledňuje skutečnost, že pokud 
tyto fondy slouží pouze ke sdružování 
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regulačního prostředí a platí pro ně 
specifické mechanismy správy a řízení, 
například kontrola vykonávaná jejich 
depozitářem.

prostředků, není vhodné zaměstnávat výbor 
pro audit. SKIPCP a alternativní investiční 
fondy a jejich správcovské společnosti 
fungují v rámci přísně vymezeného 
regulačního prostředí a platí pro ně 
specifické mechanismy správy a řízení, 
například kontrola vykonávaná jejich 
depozitářem.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

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 

(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, 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. 
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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.

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 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jmenování více než jednoho 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti subjekty veřejného zájmu by 
posílilo profesní skepticismus a přispělo ke 
zvyšující se kvalitě auditů. Toto opatření 
spolu s přítomností menších auditorských 
společností by také umožnilo rozvoj 
schopností těchto společností, což by 
přispělo ke nárůstu výběru statutárních 
auditorů a auditorských společností pro 
subjekty veřejného zájmu. Ty by tedy měly 
být povzbuzovány a pobízeny, aby 
jmenovaly k provedení povinného auditu 
více než jednoho statutárního auditora 
nebo auditorskou společnost.

(26) Jmenování více než jednoho 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti subjekty veřejného zájmu by 
posílilo profesní skepticismus a přispělo ke 
zvyšující se kvalitě auditů. Toto opatření 
spolu s přítomností menších auditorských 
společností by také umožnilo rozvoj 
schopností těchto společností, což by 
přispělo ke nárůstu výběru statutárních 
auditorů a auditorských společností pro 
subjekty veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
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 

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí 
ze znalosti subjektu a s cílem posílit 
nezávislost auditorů a auditorských 
společností je důležité stanovit maximální 
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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.

možnou délku trvání auditorské zakázky 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti u jednoho auditovaného 
subjektu. Kromě toho by mělo být řádně 
a vhodně zdokumentováno transparentní 
a nezávislé posouzení kvality auditu. Toto 
souhrnné posouzení by mělo představovat 
základ pro roční volbu auditora 
generálním shromážděním následující po 
výběrovém řízení. 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. Aby byl 
zaručen hladký přechod v případě nového 
auditora nebo auditorské společnosti,
předává bývalý auditor předávací spis 
s relevantními informacemi nastupujícímu 
auditorovi.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Trh s poskytováním služeb povinného 
auditu subjektům veřejného zájmu se 
neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby 
příslušné orgány sledovaly vývoj na trhu, 
zejména pokud jde o možný omezený 
výběr auditorů a riziko, které plyne 
z vysoké koncentrace trhu.

(33) Trh s poskytováním služeb povinného 
auditu subjektům veřejného zájmu se 
neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby 
členské státy sledovaly vývoj na trhu, 
zejména pokud jde o možný omezený 
výběr auditorů a riziko, které plyne 
z vysoké koncentrace trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost přijmou všechna opatření nutná 
k tomu, aby se zajistilo, že provádění 
povinného auditu subjektu veřejného 
zájmu nebude ovlivněno žádným 
existujícím nebo potenciálním střetem 
zájmů nebo obchodním či jiným vztahem, 
jehož se účastní statutární auditor nebo 
auditorská společnost provádějící povinný 
audit a případně také síť, do které 
auditorská společnost patří, vedoucí 
pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další 
fyzické osoby poskytující služby 
statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti nebo podléhající jejich 
kontrole nebo osoby přímo či nepřímo 
napojené na statutárního auditora nebo 
auditorskou společnost provádějící 
kontrolu.

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost přijmou všechna nezbytná
opatření, jimiž zajistí, že nezávislost 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti provádějící povinný audit 
nebude ohrožena finančními, osobními, 
obchodními, zaměstnaneckými nebo 
jinými vztahy, do nichž je zapojen 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost, její pobočky a sítě či jakékoli 
další fyzické osoby, které mohou přímo či 
nepřímo ovlivnit výsledky povinného 
auditu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění lépe odráží povahu vztahu statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti k auditovanému subjektu a postihuje souhrnněji možné hrozby jejich nezávislosti. 
Je rovněž více v souladu se stávajícími etickými normami a měl by zajistit rovné podmínky na 
mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) statutární auditor nebo auditorská 
společnost zavedou vhodná a účinná 
organizační a správní opatření, 
prostřednictvím kterých budou zajišťovat, 
aby nedošlo k ohrožení nezávislosti 
uvedenému v čl. 11 odst. 2, a toto ohrožení 
bude odhalovat, eliminovat, řešit a bude 
o něm informovat;

e) statutární auditor nebo auditorská 
společnost zavedou vhodná a účinná 
organizační a správní opatření, 
prostřednictvím kterých budou zajišťovat, 
aby nedošlo k ohrožení nezávislosti 
uvedenému v čl. 11 odst. 2, a toto ohrožení 
bude odhalovat, eliminovat, řešit a bude 
o něm informovat výbor pro audit 
auditovaného subjektu;
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že v těchto případech by měl být informován výbor pro audit auditovaného 
subjektu.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) statutární auditor nebo auditorská 
společnost budou mít vhodnou politiku 
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;

j) statutární auditor nebo auditorská 
společnost budou mít vhodnou politiku 
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 v souvislosti se souvisejícími 
auditorskými a jinými kontrolními 
službami;

Or. en

Odůvodnění

Úplný zákaz spojení odměny s dosaženými příjmy se zdá být nepřiměřené opatření. Vhodnější 
se zdá být snížení pobídky k poskytování služeb mimo povinný audit.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Osoby nebo společnosti uvedené 
v odstavci 2 nemohou požadovat ani 
přijímat peníze, dary nebo jiné výhody od
osob, s nimiž má statutární auditor nebo 
auditorská společnost smluvní vztah.

4. Osoby nebo společnosti uvedené 
v odstavci 2 nemohou požadovat ani 
přijímat dary, nebo jiné výhody od 
auditovaného subjektu, kromě případů, 
kdy rozumná a informovaná třetí strana 
označí hodnotu takových darů či výhod za 
nepatrnou.
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Or. en

Odůvodnění

Definice darů nebo výhod v sobě jasné zahrnuje „peníze“; proto je tento výraz nadbytečný. 
Kromě toho je cílem tohoto návrhu, aby se auditor nebo auditorská společnost staly 
nezávislejšími na auditovaném subjektu, a proto je nepřiměřené a nepřináší žádný další 
přínos rozšiřovat uvedené pravidlo i na vztahy se třetími stranami. Je třeba z návrhu vyloučit 
nepatrné výhody nebo dary, o nichž lze rozumně předpokládat, že nemají žádný vliv na audit.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud statutární auditor nebo 
auditorská společnost auditovanému 
subjektu poskytnou související služby 
finančního auditu uvedené v čl. 10 odst. 2, 
odměny za tyto služby budou omezeny na 
maximálně 10 % odměn, které auditovaný 
subjekt uhradil za povinný audit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud služby souvisejí s auditem a patří tak ke klíčovým úkonům, které může poskytnout 
pouze auditor nebo auditorská společnost, nemělo by zde být žádné omezení ve vztahu 
k povinným odměnám. Naopak se však navrhuje zpřísnit seznam neauditorských služeb 
a zavést povinnost, aby všechny služby, ať již se vztahují či nevztahují k auditu, musely být 
předem schváleny výborem pro audit nebo dozorným orgánem.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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, související auditorské a jiné 
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auditu. zajišťované služby podléhající 
předchozímu schválení výboru pro audit, 
pokud nepředstavují hrozbu pro 
nezávislost, jež nemůže být snížena na 
přijatelnou úroveň použitím záruk. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměněný článek 10 přináší tříúrovňový systém záruk s ohledem na poskytování služeb 
blízkých statutárnímu auditu. Za prvé, služba může být poskytována, pouze pokud neohrožuje 
nezávislost auditora. Za druhé, služba nemůže být explicitně zakázána, a za třetí, výbor pro 
audit musí schválit poskytování veškerých služeb. Dále, povolené služby nejsou nadále přesně 
definovány jako související auditorské a jiné kontrolní služby. 

Pozměňovací návrh 17
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, služby povinného auditu
nebo související služby finančního auditu.

Pokud je statutární auditor součástí sítě, 
smí člen této sítě poskytovat auditovanému 
subjektu, jeho mateřskému podniku 
a podnikům služby povinného auditu, 
související auditorské a jiné kontrolní 
služby podléhající předchozímu schválení 
výboru pro audit, pokud nepředstavují 
hrozbu pro nezávislost, jež nemůže být 
snížena na přijatelnou úroveň použitím 
záruk.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k předchozímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se souvisejícími 2. Pro účely tohoto článku se souvisejícími 
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službami finančního auditu rozumí: auditorskými a jinými kontrolními 
službami rozumí zejména:

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovaný výčet není uzavřený, ale je pouze orientační. Pokud jsou splněny podmínky 
odstavce 1, mohou tak být povoleny další služby.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) poskytování potvrzení o dodržení 
daňových požadavků, pokud vnitrostátní 
právo takové potvrzení vyžaduje;

e) poskytování potvrzení o dodržení 
daňových požadavků, vyhotovení 
daňových přiznání, poradenství 
o nepřímých daních, dani ze mzdy, 
poplatků za převod, cel a veřejných 
podpůrných opatření, podpora týkající se 
daňových kontrol a šetření daňových 
orgánů;

Or. en

Odůvodnění

Auditoři mají nejlepší podmínky pro poskytování potvrzení k daňový účelům. Zejména pro 
malé subjekty veřejného zájmu jde o důležitou službu, která by měly být vždy povoleny, ať již 
jde o potvrzení požadovaná ze zákona, či nikoli.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) auditování technologických systémů, 
vnitřní kontroly nebo řízení rizik 
v souvislosti s vypracováním a/nebo 
kontrolou informací o financování, které 
figurují v účetních závěrkách, 
a poradenství o riziku;
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Or. en

Odůvodnění

Zatímco navrhování a zavádění takového systému kontroly a řízení rizika a příslušných 
postupů by měl být zakázán, audit takového systému by měl být povolen, protože auditor nebo 
auditorská společnost se musí spoléhat na správnost informací poskytovaných těmito systémy.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) poskytování kontroly provádění 
a dalšího rozvoje elektronických systémů 
na zpracování údajů;

Or. en

Odůvodnění

Týká se to pouze kontrolních služeb, a nikoli faktického zavádění systémů na zpracování 
údajů.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) audit systémů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a penzijních závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jakékoli jiné statutární povinnosti 
související s auditorskou prací, které 
statutárnímu auditorovi nebo auditorské 

f) jakékoli jiné statutární povinnosti 
související s auditorskou prací, které 
statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
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společnosti ukládají právní předpisy Unie. společnosti ukládají právní předpisy Unie 
a/nebo vnitrostátní právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Zůstávají zde různé vnitrostátní právní požadavky, které by auditor nebo auditorská 
společnost samozřejmě měli mít možnost vykonávat.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) poskytování doporučujících dopisů pro 
investory v kontextu vydávání cenných 
papírů daného podniku a stanovisek 
o pravdivosti nebo zpráv o věcných 
příspěvcích.

Or. en

Odůvodnění

Auditor nebo auditorská společnost auditovaného subjektu je obvykle nejvhodnější pro 
poskytování těchto služeb a možný střet zájmů není pravděpodobný.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se neauditorskými 
službami rozumí:

Pro účely tohoto článku se neauditorskými 
službami rozumí zejména:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví, že seznam neauditorských služeb není uzavřený a slouží 
pouze jako příklad, což znamená, že jakákoli neauditorská služba, ať již výslovně uvedena či 
nikoli, je zakázána.
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Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

iii) navrhování nebo zavádění 
technologických systémů a 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;

Or. en

Odůvodnění

Sloučeno s bodem vi).

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod i v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iv) validační služby;

Or. en

Odůvodnění

Poskytování stanovisek o pravdivosti nebo zpráv o věcných příspěvcích by mělo být povoleno.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) koncipování a zavádění 
technologických systémů pro finanční 
informace pro subjekty veřejného zájmu 
ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. b) až j) 

vi) koncipování nebo zavádění 
technologických systémů pro finanční 
informace;
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směrnice 2006/43/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod viii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viiia) služby v oblasti lidských zdrojů, 
včetně náboru vedoucích pracovníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod viii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viiib) právní a daňové služby, které 
překračují prezentaci alternativ; daňové 
služby pro fyzické osoby, jež hrají 
významnou úlohu pro účetní výkaznictví 
auditovaného subjektu a obchodování 
s koncepty daňového plánování;

Or. en

Odůvodnění

Objasnění povolených daňových poradenských služeb.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) služby, jež mohou obnášet konflikt 
zájmů:

vypouští se
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(i) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně 
náboru vedoucích pracovníků; 
(ii) poskytování doporučujících dopisů pro 
investory v kontextu vydávání cenných 
papírů daného podniku;
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

Navrhuje se, aby existovaly pouze povolené služby, přičemž veškeré služby budou vyžadovat 
předběžné schválení výboru pro audit nebo dozorčí rady. Služby hloubkové kontroly by neměl 
poskytovat ani auditor, ani auditorská společnost, ale může je poskytovat externí auditor.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení prvního 
a druhého odstavce tohoto článku smí 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost poskytovat služby uvedené 
v písm. b) bodech iii) a iv) s výhradou 
předchozího schválení příslušným 
orgánem podle článku 35 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V upraveném a omezeném seznamu jsou zakázány veškeré neauditorské služby a odchylka již 
není nutná.



PE496.380v01-00 22/52 PA\912931CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení prvního 
a druhého odstavce tohoto článku smí 
statutární auditor nebo auditorská 
společnost poskytovat služby uvedené 
v písm. b) bodech i) a ii) s výhradou 
předchozího schválení výborem pro audit 
podle článku 31 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V upraveném a omezeném seznamu jsou zakázány veškeré neauditorské služby a odchylka již 
není nutná.

Pozměňovací návrh 34
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.

Účast na rozhodování auditovaného 
subjektu a poskytování neauditorských 
služeb bude v každém případě považováno 
za skutečnost ovlivňující nezávislost.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že na jedné straně je stanoven systém povolených souvisejících 
auditorských a jiných kontrolních služeb a na straně druhé neauditorské služby, měly by být 
posledně jmenované vždy považovány za služby ovlivňující nezávislost.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 4
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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

Vzhledem k zákazu veškerých neauditorských služeb a ke změnám v předchozím odstavci se 
jedná o zastaralý bod.

Pozměňovací návrh 36
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 
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;
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(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

Odůvodnění

Koncept čistě auditorských firem je nepoměrným zásahem do trhu a jeho přínos není jasný. 
Veškeré neauditorské služby jsou nyní zakázány, což znamená, že nejsou zapotřebí konkrétní 
ustanovení týkající se velkých subjektů veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 37
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. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 68 za účelem přizpůsobení 
seznamu souvisejících auditorských 
a jiných kontrolních služeb 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.

Or. en

Odůvodnění

Změna vychází z předchozích pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aniž je dotčena směrnice 2005/60/ES, zda 
je subjekt veřejného zájmu bezúhonný.

– aniž je dotčena směrnice 2005/60/ES, zda 
jsou členové správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu subjektu veřejného 
zájmu bezúhonní.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměněné znění lépe odráží kroky, které je třeba provést, a je zaměřeno na ty, jež 
zodpovídají za správu auditovaného subjektu.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při provádění statutárního auditu subjektu 
veřejného zájmu musí statutární auditor 
nebo auditorská společnost po celou dobu 
auditu zachovávat profesní skepticismus, 
mít na vědomí možnost významné 
nesprávnosti způsobené skutečnostmi nebo 
chováním ukazujícím na nesrovnalosti, 
včetně podvodu nebo chyby, a to nezávisle 
na zkušenosti auditora či společnosti 
z minulosti dokládající poctivost a integritu 
vedení auditovaného subjektu a osob 
pověřených jeho řízením.

Při provádění statutárního auditu subjektu 
veřejného zájmu musí statutární auditor 
nebo auditorská společnost po celou dobu 
auditu zachovávat profesní skepticismus, 
mít na vědomí možnost významné 
nesprávnosti způsobené skutečnostmi nebo 
chováním ukazujícím na nesrovnalosti, 
včetně podvodu nebo chyby, a to nezávisle 
na zkušenosti auditora či společnosti 
z minulosti dokládající poctivost a integritu 
vedení auditovaného subjektu a osob 
pověřených jeho řízením, což odpovídá 
mezinárodním auditorským standardům 
uvedeným v článku 26 směrnice 
2006/43/ES.

Or. en

Odůvodnění

Existují všeobecné mezinárodní auditorské standardy, které stanoví podrobnosti 
o profesionálním skepticismu.  

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) korespondenci s auditovaným subjektem 
související s povinným auditem;

b) důležitou korespondenci s auditovaným 
subjektem související s povinným auditem;

Or. en
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Odůvodnění

Veškerá korespondence související s povinným auditem je příliš širokým pojmem, jehož 
následkem by byla získáno mnoho nepotřebných údajů a dále by neúčelně vzrostly náklady 
a administrativní zátěž povinného auditu.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) datum zahájení a ukončení jednotlivých 
fází auditorských postupů stanovené 
plánem auditu;

e) datum zahájení a ukončení povinného
auditu;

Or. en

Odůvodnění

Povaha povinného auditu nezohledňuje jasná data jednotlivých fází, neboť se jedná 
o opakující se proces, který má vést k závěrečnému auditorskému výroku.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) výrok statutárního auditora nebo 
klíčového auditorského partnera doložený 
návrhy zpráv uvedených v článcích 22 
a 23;

h) výrok statutárního auditora nebo 
klíčového auditorského partnera doložený 
zprávami uvedenými v článcích 22 a 23;

Or. en

Odůvodnění

Pouze závěrečné zprávy nakonec odrážejí stanoviska klíčových partnerů, vycházet z návrhů 
s možnými chybami nebo z nedokončených návrhů proto není užitečné.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) popis použité metodiky, včetně toho, 
jaká část rozvahy byla kontrolována 
přímo a jaká část byla založena na 
kontrole systému a souladu;

(h) popis použité metodiky;

Or. en

Odůvodnění

Tyto informace by neměly být popsány ve veřejné zprávě, nýbrž v dodatečné zprávě určené 
pro výbor pro audit / dozorčí radu.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) vysvětlení případných rozdílů při 
zvažování věcné kontroly a kontroly 
souladu ve srovnání s předchozím rokem, 
a to i v případě, že byl povinný audit 
v předchozím roce proveden jiným 
statutárním auditorem (auditory) nebo 
auditorskou společností (společnostmi);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V této oblasti již existují mezinárodní standardy, které by měly být dostatečné, a jakákoli další 
komplikace by v praxi mohla způsobit problémy. Je navíc otázkou, zda by třetí strana, která 
není seznámena s technickými záležitostmi, mohla rozumět dodatečně poskytnutým 
informacím, a výbor pro audit by měl být obvykle informován o zaměření auditu, proto byl 
tento prvek doplněn v dodatečné zprávě.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(j) výklad podrobností o stupni vypouští se
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významnosti použitém při provádění 
povinného auditu;

Or. en

Odůvodnění

V praxi je tato informace pro neobeznámené třetí strany málo přínosná, zejména proto, že 
významnost se může ve zprávě lišit. Zmínka o významnosti by zprávu nejen zkomplikovala, ale 
zároveň by mohla vést i k implicitním závěrům, jako jsou absolutní prahové hodnoty, aniž by 
byly brány v potaz celkové okolnosti. Vzhledem k tomu, že se i tak jedná o podstatnou 
informaci, je doplněna v dodatečné zprávě.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) určení klíčových oblastí s rizikem 
významné nesprávnosti ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrek, včetně 
významných účetních odhadů nebo 
oblastí nejistoty měření;

k) případné zviditelnění záležitostí 
obsažených v účetních závěrkách, které 
jsou podle názoru auditora zásadní pro to, 
aby účetní závěrky pochopil uživatel;

Or. en

Odůvodnění

IFSR na výboru pro audit již požaduje, aby byl informován o bodech uvedených v tomto 
odstavci. Znění více odpovídající mezinárodním auditorským standardům je vhodnější. 
Podrobnější informace by mohly být uvedeny v dodatečné zprávě.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) prohlášení o postavení auditovaného 
subjektu nebo, v případě povinného 
auditu konsolidovaných finančních 
závěrek, mateřského podniku a skupiny, 
zejména pak posouzení schopnosti 
subjektu nebo mateřského podniku 
a skupiny v dohledné budoucnosti splnit 

l) závěr o hodnocení statutárního auditora 
nebo auditorské společnosti o tom, zda 
vedení společnosti náležitě využívá 
předpoklady o dalším trvání podniku při 
vypracovávání účetních závěrek a zda 
významné nejasnosti týkající se 
předpokladů o dalším trvání podniku byly 
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svoji povinnost, a tím pádem pokračovat 
v trvání;

objasněny;

Or. en

Odůvodnění

Auditor pouze ověří, zda jsou předpoklady o dalším trvání podniku náležitě využívány, a zjistí 
významné nejasnosti v tomto ohledu. Předpoklady samotné jsou nicméně využívány vedením 
auditovaného subjektu. Úkolem auditora není posuzovat samotný předpoklad o dalším trvání 
podniku.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(m) posouzení systému vnitřní kontroly 
subjektu nebo, v případě konsolidovaných 
účetních závěrek, mateřského podniku, 
včetně závažných nedostatků vnitřní 
kontroly zjištěných v průběhu povinného 
auditu, a systému pro účetnictví a výkazy 
hospodaření;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výbor pro audit by měl být informován o jakýchkoli nedostatcích systémů vnitřní kontroly. 
Kompletní hodnocení těchto nedostatků by značně zvýšilo náklady a zátěž spojenou s auditem. 
Jakékoli informace o těchto nedostatcích poskytnuté třetím stranám nejsou relevantní, pokud 
nevedly k výroku s výhradou.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) potvrzení, že auditorský výrok souhlasí 
s dodatečnou zprávou určenou výboru pro 
audit uvedenou v článku 23;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

To by mělo být omezeno na výměny mezi výborem pro audit a auditorem. Vzhledem k tomu, že 
veřejnost nemá k dodatečné zprávě přístup, jakékoli odkazy na ní nejsou účelné a mohly by 
dokonce vést k nedorozumění, např. v případě, že mezi oběma zprávami jsou jasné rozdíly.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm.q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) prohlášení o tom, že nebyly poskytnuty 
neauditorské služby uvedené v čl. 10 odst. 
3 a o tom, že audit byl statutárním 
auditorem (auditory) nebo auditorskou 
společností (společnostmi) proveden zcela 
nezávisle. V případě, že povinný audit 
provedla auditorská společnost, ve zprávě 
by měl být uveden každý člen týmu 
pracujícího na auditorské zakázce a mělo 
by zde být uvedeno, že všichni tito členové 
byli zcela nezávislí a neměli přímé ani 
nepřímé zájmy v auditovaném subjektu;

q) prohlášení o tom, že audit byl 
statutárním auditorem (auditory) nebo 
auditorskou společností (společnostmi) 
proveden zcela nezávisle. V případě, že 
povinný audit provedla auditorská 
společnost, ve zprávě by měl být uveden 
každý člen týmu pracujícího na auditorské 
zakázce a mělo by zde být uvedeno, že 
všichni tito členové byli zcela nezávislí 
a neměli přímé ani nepřímé zájmy 
v auditovaném subjektu;

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost zajímá skutečnost, zda auditor provedl audit zcela nezávisle, a tato nezávislost je 
hodnocena výborem pro audit. Pravidla správy a řízení společností stanoví, že auditorovu 
nezávislost ověří výbor pro audit. Doporučuje se navíc, aby byl zakázán omezený seznam 
neauditorských služeb.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) neauditorské služby ve smyslu čl 10 
odst. 3 písm. b) bodů i) a ii), které výbor 
pro audit povolil statutárnímu auditorovi 
nebo auditorské společnosti poskytnout 
auditovanému subjektu;

r) související auditorské a jiné kontrolní
služby ve smyslu článku 10, které výbor 
pro audit povolil statutárnímu auditorovi 
nebo auditorské společnosti poskytnout 
auditovanému subjektu;
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že veškeré související auditorské a jiné kontrolní služby by měly podléhat 
schválení výboru pro audit a neauditorské služby jsou zakázány, měly by zde být uvedeny jen 
ty původní.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(s) neauditorské služby ve smyslu čl. 10 
odst. 3 písm. b) bodů iii) a iv), které 
příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 povolil 
statutárnímu auditorovi nebo auditorské 
společnosti poskytnout auditovanému 
subjektu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle předchozího odstavce by měly být uvedeny veškeré související auditorské služby a jiné 
kontrolní služby, znění je proto zastaralé.

Pozměňovací návrh 53
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.

4. Zpráva auditora by neměla 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.

Or. en

Odůvodnění

Délka zprávy by měla odpovídat složitosti subjektu a auditu, o čemž lépe rozhodne auditor.



PE496.380v01-00 32/52 PA\912931CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor (auditoři) nebo 
auditorská společnost (společnosti) 
provádějící povinný audit subjektů 
veřejného zájmu předloží dodatečnou 
zprávu výboru pro audit auditovaného 
subjektu.

Statutární auditor (auditoři) nebo 
auditorská společnost (společnosti) 
provádějící povinný audit subjektů 
veřejného zájmu předloží dodatečnou 
zprávu výboru pro audit a správní, řídicí 
a dozorčí radě auditovaného subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Ve dvouúrovňovém systému s dozorčí radou by ve srovnání se současnou praxí mělo původní 
ustanovení snížit množství informací poskytovaných dozorčí radě.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor pro audit nebo orgán plnící 
odpovídající funkci mohou dodatečnou 
zprávu předat řídicímu, správnímu nebo 
dozorčímu orgánu auditovaného subjektu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec je nadbytečný, zohledníme-li skutečnost, že dodatečná zpráva je automaticky 
zasílána správnímu, řídícímu nebo dozorčímu orgánu.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečná zpráva může být zveřejněna na 
valné hromadě auditovaného subjektu 

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

v případě, že se tak rozhodne dozorčí nebo 
správní orgán auditovaného subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečná zpráva je nejprve zaslána správnímu a dozorčímu orgánu, rozhodnutí o jejím 
zveřejnění by nemělo být ponecháno na řídícím orgánu.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis rozdělení úkolů mezi statutárním 
auditorem (auditory) a/nebo auditorskou 
společností (společnostmi);

e) popis rozdělení úkolů mezi statutárním 
auditorem (auditory) a/nebo auditorskou 
společností (společnostmi) zahrnující 
popis účelu a harmonogram auditu 
a důležité poznatky o provedeném 
statutárním auditu, včetně závažných 
nedostatků v systému vnitřní kontroly 
auditovaného subjektu; musí se zabývat 
problémy zjištěnými při auditu a jinými 
záležitostmi vyplývajícími ze statutárního 
auditu, které jsou podle názoru 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti důležité z hlediska celkového 
přehledu o procesu finančního 
výkaznictví;

Or. en

Odůvodnění

Pouhé rozdělení úkolů mezi auditory nestačí a výbor pro audit by měl obdržet dodatečné 
informace o přidaných prvcích.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) určení a vysvětlení úsudků ohledně f) určení a vysvětlení toho, jakým 
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významných nejasností, které by mohly
vyvolat pochybnosti o schopnosti subjektu 
pokračovat v trvání;

způsobem události nebo okolnosti, které 
byly zjištěny v průběhu povinného auditu, 
mohou vyvolat podstatné pochybnosti 
o schopnosti auditovaného subjektu 
pokračovat v trvání, a určení a vysvětlení
toho, zda tyto události nebo okolnosti 
představují významnou nejasnost;

Or. en

Odůvodnění

Pro výbor pro audit je důležité, aby věděl, jakým způsobem některé události nebo okolnosti 
mohou vyvolat pochybnosti, nikoli aby věděl o tom, jakým způsobem k tomuto úsudku auditor 
došel.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vysvětlení případných rozdílů při 
zvažování věcné kontroly a kontroly 
souladu ve srovnání s předchozím rokem,
a to i v případě, že byl povinný audit 
v předchozím roce proveden jiným 
statutárním auditorem (auditory) nebo 
auditorskou společností (společnostmi);

Or. en

Odůvodnění

Tato část byla ze zprávy auditora vyňata, neboť tato technická informace by měla být určena 
výboru pro audit.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) výklad podrobností o stupni 
významnosti použitém při provádění 
povinného auditu;
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Or. en

Odůvodnění

Tato položka byla ze zprávy auditora odstraněna, neboť se jedná o informaci, která je určena 
spíše pro výbor pro audit.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) určení klíčových oblastí s rizikem 
významné nesprávnosti ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrek, včetně 
významných účetních odhadů nebo 
oblastí nejistoty měření;

Or. en

Odůvodnění

Položka byla ze zprávy auditora odstraněna. 

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobné určení toho, zda se účetnictví, 
výkazy hospodaření, všechny auditované 
dokumenty, roční nebo konsolidované 
účetní závěrky a případné dodatečné 
zprávy jeví jako odpovídající;

g) podrobnosti o veškerých závažných 
chybách či opomenutích v účetních 
záznamech, ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrkách 
a dalších zprávách, jež byly zjištěny
v průběhu povinného auditu;

Or. en

Odůvodnění

Množství informací poskytnutých výboru pro audit by mělo být přiměřené, a informace by 
proto měly být zaměřeny na závažné body a neměly by zahrnovat příliš mnoho detailů, které 
by mohly odvést pozornost od klíčových záležitostí.
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Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) popis použité metodiky, včetně toho, 
jaká část rozvahy byla kontrolována 
přímo a jaká část byla založena na 
kontrole systému a souladu;

Or. en

Odůvodnění

Tato informace by měla být určena výboru pro audit, a byla proto ze zprávy o auditu 
odstraněna.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) posouzení systému vnitřní kontroly 
subjektu nebo, v případě konsolidovaných 
účetních závěrek, mateřského podniku, 
včetně závažných nedostatků vnitřní 
kontroly zjištěných v průběhu povinného 
auditu, a systému pro účetnictví a výkazy 
hospodaření;

Or. en

Odůvodnění

Tato informace by měla být určena výboru pro audit, a byla proto z článku o zprávě o auditu 
odstraněna.

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) určení a podrobné vysvětlení všech h) určení a podrobné vysvětlení všech 
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případů nesouladu, včetně méně 
významných případů, pokud to výbor pro 
audit považuje za důležité pro plnění svých 
úkolů;

případů nesouladu, včetně méně 
významných případů, které byly odhaleny 
v průběhu povinného auditu, pokud to 
výbor pro audit považuje za důležité pro 
plnění svého úkolu;

Or. en

Odůvodnění

Výbor pro audit by neměl být zatěžován detaily o nevýznamných případech nesouladu, a mohl 
se tak zaměřit na klíčové aspekty.

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posouzení použitých metod hodnocení 
jednotlivých položek v ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrkách 
včetně případného dopadu jejich změn;

i) posouzení významných kvalitativních 
aspektů účetních postupů subjektu, včetně 
účetních pravidel, účetních odhadů, 
validací a zveřejnění účetních závěrek 
a jakéhokoli významného dopadu jejich 
změn;

Or. en

Odůvodnění

Namísto pouhého posouzení použitých metod by mělo být poskytnuto více informací 
o kvalitativních aspektech.  Pokud jde o informace auditor by měl napomoci výboru pro audit 
tím, že zdůrazní klíčové aspekty.

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(l) určení a vysvětlení zásad konsolidace 
v případě povinného auditu 
konsolidovaných účetních závěrek;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tato informace je již uvedena v účetních závěrkách společnosti.

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny článek 55 směrnice 
2004/39/ES, článek 53 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES, čl. 15 odst. 4 směrnice 
2007/64/ES, článek 106 směrnice 
2009/65/ES, čl. 3 odst. 1 směrnice 
2009/110/ES a článek 72 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES, statutární auditor nebo 
auditorská společnost provádějící povinný 
audit subjektu veřejného zájmu má 
povinnost oznámit neprodleně příslušným 
orgánům dohledu nad subjekty veřejného 
zájmu jakoukoli skutečnost nebo 
rozhodnutí týkající se subjektu veřejného 
zájmu, o nichž se dozví při výkonu 
uvedeného povinného auditu a jež by 
mohly vyústit v některou z těchto událostí:

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost provádějící povinný audit 
subjektu veřejného zájmu neprodleně 
oznámí výboru pro audit a správnímu 
a dozorčímu orgánu jakoukoli skutečnost 
nebo rozhodnutí týkající se subjektu 
veřejného zájmu, o nichž se dozví při 
výkonu uvedeného povinného auditu. Toto 
podávání zpráv by mělo vyústit v některou 
z těchto událostí:

Or. en

Odůvodnění

Obecně je vhodnější, aby byly informace sdělovány těm, jež zodpovídají za správu 
auditovaného subjektu. Přímá a nekoordinovaná komunikace statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti s orgánem dohledu může způsobit přesahy a nejasnosti ohledně 
proběhlých událostí.

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odmítnutí potvrdit účetní závěrky nebo 
vyjádření výhrad.

c) odmítnutí vydat zprávu o auditu nebo 
vydání záporného výroku nebo výroku 
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s výhradou.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění požadavku.

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost mají dále povinnost nahlásit 
jakákoli fakta nebo rozhodnutí, o nichž se 
dozvědí při provádění povinného auditu 
podniku, jenž má úzké vazby se subjektem 
veřejného zájmu, pro který statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
provádějí povinný audit.

Statutární auditor nebo auditorská 
společnost mají dále povinnost nahlásit 
jakákoli fakta nebo rozhodnutí v souladu 
s odst. 1 písm. a), b) nebo c), o nichž se 
dozvědí při provádění povinného auditu 
podniku, jenž je kontrolován subjektem 
veřejného zájmu, pro který statutární 
auditor nebo auditorská společnost 
provádějí povinný audit.

Výbor pro audit a správní a dozorčí orgán 
podniknou náležité kroky s cílem 
neprodleně informovat o uvedených 
skutečnostech a rozhodnutích příslušné 
orgány, které dohlížejí na subjekty 
veřejného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Doplněné znění vyžaduje, aby se ti, jež zodpovídají za správu auditovaného subjektu, náležitě 
snažili o okamžité podávání zpráv o rozhodnutích a skutečnostech jejich orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská 
společnost v dobré víře informují příslušné 
orgány o případných skutečnostech nebo 

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská 
společnost v dobré víře informují příslušné 
orgány o případných skutečnostech 
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rozhodnutích uvedených v prvním
odstavci nebo o případných skutečnostech
zjištěných v průběhu rozhovorů uvedených 
v odstavci 2, nejedná se o porušení 
žádných smluvních ani zákonných omezení 
zveřejňování informací a tyto osoby 
v daném ohledu nenesou žádnou 
odpovědnost.

zjištěných v průběhu rozhovorů uvedených 
v odstavci 2, nejedná se o porušení 
žádných smluvních ani zákonných omezení 
zveřejňování informací a tyto osoby 
v daném ohledu nenesou žádnou 
odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží přístup veškerých subjektů veřejného zájmu k podávání 
zpráv orgánům dohledu. Konkrétní přístup statutárních auditorů a auditorských společností, 
pokud jde o pojištění úvěru a pojišťovací podniky, zůstává stejný.

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve výroční finanční zprávě a ročním 
výkazu zisků a ztrát musí být uveden 
celkový obrat rozdělený na odměny 
z povinného auditu ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrek subjektů 
veřejného zájmu a subjektů patřících do 
skupiny podniků, jejichž mateřský podnik 
je subjektem veřejného zájmu, odměny 
z povinného auditu ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrek jiných 
subjektů a odměny účtované za související 
služby finančního auditu vymezené v čl. 
10 odst. 2.

Ve výroční finanční zprávě a ročním 
výkazu zisků a ztrát musí být uveden 
celkový obrat rozdělený na odměny 
z povinného auditu ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrek subjektů 
veřejného zájmu a subjektů patřících do 
skupiny podniků, jejichž mateřský podnik 
je subjektem veřejného zájmu, odměny 
z povinného auditu ročních nebo 
konsolidovaných účetních závěrek jiných 
subjektů a odměny účtované za související 
auditorské a jiné kontrolní služby 
vymezené v čl. 10 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Změna související s úpravami článku 10.

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se jedná o prodloužení auditorské 
zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého 
pododstavce, zohlední výbor pro audit při 
vypracování svého doporučení veškeré 
poznatky a závěry týkající se 
doporučeného statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti uvedené v čl. 40 
odst. 6 a vydané příslušným orgánem 
podle čl. 44 písm. d).

Pokud se jedná o prodloužení auditorské 
zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého 
pododstavce, založí výbor pro audit své
doporučení na komplexním hodnocení 
kvality auditů statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti za období 
posledních tří po sobě jdoucích let.
Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 
může upravit harmonogram v souladu 
s vnitrostátním jmenovacím obdobím.

Or. en

Odůvodnění

Po třech letech by měl výbor pro audit posoudit kvalitu auditu. Harmonogram může být 
upraven, neboť jmenovací období nejsou v rámci Evropy jednotná. Spolu s předkládáním 
zpráv valné hromadě akcionářů a příslušnému orgánu a spolu s právem veta příslušného 
orgánu povinné hodnocení kvality auditora nebo auditorské společnosti posílí 
transparentnost rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve svém doporučení výbor pro audit Komplexní hodnocení se provádí 
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uvede, že jeho doporučení nebylo 
vystaveno vlivu třetí strany a že se na něj
nevztahuje žádná smluvní doložka uvedená 
v odstavci 7.

transparentně a systematicky a zahrnuje 
posouzení profesionálních schopností 
auditora nebo auditorské společnosti, 
které jsou zapotřebí pro provedení auditu 
v souladu s příslušnými etickými 
požadavky a mezinárodními standardy 
auditu uvedenými v článku 20. Zohlední 
jakákoli zjištění a závěry týkající se 
doporučeného statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti uvedené v čl. 40 
odst. 6 a vydané příslušným orgánem 
podle čl. 44 písm. d).
Ve svém doporučení výbor pro audit 
uvede, že jeho doporučení nebylo 
vystaveno vlivu třetí strany a že se na něj 
nevztahuje žádná smluvní doložka uvedená 
v odstavci 7.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se stanoví obsah hodnocení kvality auditu.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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

V zájmu většího výběru mezi auditorskými společnostmi ucházejícími se o provedení 
povinného auditu a v zájmu řádně odůvodněných doporučení valné hromadě by mělo být 
uspořádáno výběrové řízení.
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Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – 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) jakýkoli statutární auditor nebo 
auditorská společnost může předložit
nabídky na poskytování služeb povinného 
auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 
33 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o veřejné výběrové řízení, nemělo by docházet 
k žádnému předběžnému výběru přizvaných auditorů.

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) auditovaný subjekt musí mít možnost 
zvolit si, jakým způsobem kontaktuje 
vyzvaného statutárního auditora 
(auditory) nebo auditorskou společnost 
(společnosti), a nebude povinen zveřejnit
výzvu k podání nabídek v Úředním 
věstníku Evropské unie a/nebo ve 
vnitrostátních věstnících nebo novinách;

b) auditovaný subjekt zveřejní výzvu 
k podání nabídek v Úředním věstníku 
Evropské unie a/nebo ve vnitrostátních 
věstnících nebo novinách;

Or. en

Odůvodnění

Auditovaný subjekt může jmenování auditora obnovit jednou, bylo-li dosaženo maximálního 
počtu dvou jmenování téhož auditora nebo auditorské společnosti, měl by zveřejnit výzvu 
k podání nabídek. Zaručí se tím větší konkurence a transparentnější proces výběru.
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Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – 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) výbor pro audit 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;

Or. en

Odůvodnění

Za výběrové řízení pro auditory by měl být zodpovědný výbor pro audit.

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) auditovaný subjekt musí mít možnost 
definovat výběrové řízení a v průběhu 
tohoto řízení vést přímá jednání se 
zainteresovanými uchazeči;

d) výbor pro audit musí mít možnost 
definovat výběrové řízení a v průběhu 
tohoto řízení vést přímá jednání se 
zainteresovanými uchazeči;

Or. en

Odůvodnění

Za výběrové řízení pro auditory by měl být zodpovědný výbor pro audit.
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Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) auditovaný subjekt vyhodnotí nabídky
statutárních auditorů nebo auditorských 
společností v souladu s kritérii výběru 
zadanými předem v zadávací 
dokumentaci. Auditovaný subjekt 
vypracuje zprávu o závěrech výběrového 
řízení a výbor pro audit ji schválí. 
Auditovaný subjekt a výbor pro audit musí 
zohlednit všechny inspekční zprávy 
týkající se statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti účastnících se 
výběrového řízení uvedené v čl. 40 odst. 6 
a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 
písm. d);

f) výbor pro audit provede transparentně 
a systematicky komplexní hodnocení 
nabídek statutárních auditorů nebo 
auditorských společností, které bude 
zahrnovat posouzení profesionálních 
schopností auditora nebo auditorské 
společnosti, které jsou zapotřebí pro 
provedení auditu v souladu s příslušnými 
etickými požadavky a mezinárodními 
standardy auditu uvedenými v článku 20. 
Auditovaný subjekt a výbor pro audit musí 
zohlednit všechny inspekční zprávy 
týkající se statutárního auditora nebo 
auditorské společnosti účastnících se 
výběrového řízení uvedené v čl. 40 odst. 6 
a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 
písm. d);

Or. en

Odůvodnění

Profesionální schopnosti auditora nebo auditorské společnosti, které jsou zapotřebí pro 
provedení auditu v souladu s příslušnými etickými požadavky a mezinárodními standardy 
auditu uvedenými v článku 20 by měly být posouzeny už ve výběrovém řízení.  A by mělo být 
i jasné, že za veškeré části výběrového řízení nese odpovědnost výbor pro audit.

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) auditovaný subjekt musí být schopen 
prokázat příslušnému orgánu uvedenému 
v článku 35, že výběrové řízení proběhlo 
spravedlivě.

g) výbor pro audit musí být schopen 
prokázat příslušnému orgánu uvedenému 
v článku 35, že výběrové řízení proběhlo 
spravedlivě.

Or. en
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Odůvodnění

Za výběrové řízení pro auditory by měl být zodpovědný výbor pro audit.

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor pro audit je odpovědný za výběrové 
řízení podle prvního pododstavce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výbor pro audit je nyní jasně uveden ve všech částech výběrového řízení.

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Návrh správní nebo dozorčí rady valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu na jmenování 
statutárních auditorů nebo auditorských 
společností zahrnuje doporučení výboru 
pro audit. Návrh valné hromadě bude 
doplněn o výsledky komplexního 
hodnocení uvedeného v čl. 32 odst. 2 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Posílí se tak transparentnost výběrového řízení.

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Správní nebo dozorčí rada předloží návrh 
příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 
odst. 2. Návrh příslušnému orgánu 
uvedenému v čl. 35 odst. 2 bude doplněn 
o výsledky komplexního hodnocení 
uvedeného v čl. 32 odst. 2 a 3 a příslušný 
orgán 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 finanční sféry, aby tak bylo možné řešit případné nedostatky ve jmenovacím procesu 
statutárních auditorů všech subjektů veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh posiluje právo zainteresovaných stran, pokud jde o výběr auditorů na 
každý rok a je v souladu s mnoha právními předpisy členských států.

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2



PE496.380v01-00 48/52 PA\912931CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu může tuto 
zakázku obnovit pouze jednou.

Subjekt veřejného zájmu může 
auditorskou zakázku obnovit pouze jednou
za podmínky, že je obnovení založeno na 
návrhu výboru pro audit a schváleno na 
výroční valné hromadě.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh posiluje právo zainteresovaných stran, pokud jde o výběr auditorů.

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Maximální délka trvání zakázky
nepřesáhne 7 let.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby maximální délka trvání zakázek nepřesáhla 7 let, přičemž zakázka může být 
obnovena jednou, z čehož vyplývá povinné střídání každých 14 let, což odpovídá dvojnásobku 
trvání interního střídání (7 let).

Pozměňovací návrh 89
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. en



PA\912931CS.doc 49/52 PE496.380v01-00

CS

Odůvodnění

Všeobecné jmenovací období bylo prodlouženo, další prodloužení není vhodné.

Pozměňovací návrh 90
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jmenovací období bylo prodlouženo na 14 let, další prodlužování by 
nemělo být požadováno.

Pozměňovací návrh 91
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, 

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, 
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nikoli celý tým. Musí být přiměřený 
vzhledem k rozsahu a rozměru činnosti 
statutárního auditora nebo auditorské 
společnosti.

nikoli celý tým auditorské zakázky. Musí 
být přiměřený vzhledem k rozsahu 
a rozměru činnosti statutárního auditora 
nebo auditorské společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jasnější znění v souladu s platnými mezinárodními standardy.

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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.

Jsou-li statutární auditor nebo auditorská 
společnost nahrazeni jiným statutárním 
auditorem nebo auditorskou společností, 
bude bývalý auditor nebo bývalá 
auditorská společnost dodržovat požadavky 
uvedené v čl. 23 odst. 3 směrnice 
2006/43/ES.

Or. en

Odůvodnění

Znění čl. 23 odst. 3 je přesnější a ukázalo se, že v praxi funguje. Odpovědnost nového 
auditora, pokud jde o výkon předchozích auditorů, je již stanovena v mezinárodních 
standardech.

Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 2
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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 tří let uvedeným 
v článku 23 a k jakýmkoli informacím 
předaným příslušným orgánům podle 
článků 25 a 27.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je poskytnout dostatečný čas na poskytnutí informací a prokázat, že bývalý auditor 
nebyl v této úloze po dobu předchozích tří let.

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1
budou pravidelně sledovat vývoj na trhu 
poskytování služeb povinného auditu 
subjektům veřejného zájmu.

Členské státy budou pravidelně sledovat 
vývoj na trhu poskytování služeb 
povinného auditu subjektům veřejného 
zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, který vnitrostátní orgán je nejvhodnější pro sledování vývoje na trhu, by 
mělo být v kompetenci členských států. Například orgány pro hospodářskou soutěž mají 
potřebné odborné znalosti a schopnosti, a proto by tento úkol neměl být nutně přidělen 
příslušným orgánům. 

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány budou posuzovat 
zejména následující skutečnosti:

Členské státy budou posuzovat zejména 
následující skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly smět rozhodnout o tom, jak provedou sledování trhu.

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do X X 20XX [2 roky od vstupu tohoto 
nařízení v platnost], a nadále nejméně 
s dvouletou frekvencí vypracuje každý 
příslušný orgán zprávu o této otázce, 
a předloží ji ESMA, EBA a EIOPA.

vypouští se

ESMA, EBA a EIOPA použijí tyto zprávy 
k vypracování společné zprávy o situaci 
na úrovni Unie. Tato zpráva se předkládá 
Komisi, Evropské centrální bance 
a Evropské radě pro systémová rizika.

Or. en

Odůvodnění

Auditorské společnosti nejsou systémové jako finanční instituce a pozornost by měla být 
věnována spíše nouzovému plánování. Tržní situace se navíc v jednotlivých členských státech 
natolik liší, že zpráva na úrovni Unie není příliš účelná.


