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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia chce navrhnutým nariadením o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho 
auditu subjektov verejného záujmu (SVZ) vytvoriť podrobnejší rámec pre audity SVZ, ktorý 
si vyžaduje určité zmeny v smernici o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a 
konsolidovaných účtovných závierok. 

Popri týchto zmenách sa určité ustanovenia menia najmä so zreteľom na cezhraničné 
poskytovanie audítorských služieb a verejný dohľad vo všeobecnosti, čo spravodajca víta. 

Spravodajca však odporúča vylúčiť dobrovoľné audity z uplatňovania ustanovení o audite, 
ako je to v súčasnosti, keďže návrh Komisie by viedol k vyšším nákladom a ďalšej 
administratívnej záťaži najmä pre malé a stredné podniky. Takisto, zatiaľ čo rozšírený prístup 
ku kapitálu môže pomôcť menším audítorským spoločnostiam priblížiť sa popredným 
medzinárodným sieťam, spravodajca je skeptický, pokiaľ ide o odstránenie požiadaviek 
týkajúcich sa väčšinových hlasovacích práv, ktoré majú mať štatutárni audítori. Ak by sa 
umožnilo tretím stranám získať väčšinu hlasovacích práv v audítorských spoločnostiach, 
vzniklo by riziko straty nezávislosti ich profesie.

A napokon, aj keď spravodajca nepredložil žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v tomto 
smere, navrhuje zvážiť, či by sa aspoň časti navrhnutého nariadenia nemali zapracovať do 
platnej smernice. Vzhľadom na rôznorodosť rámcov správy a riadenia spoločností nariadenie 
nemusí byť najlepším nástrojom a smernica by umožnila členským štátom prijať pravidlá 
podľa ich vlastného právneho rámca. To je najmä prípad ustanovení o výbore audítorov. 
Okrem toho aj keď požiadavky na audit by mali byť nepochybne vyššie v prípade subjektov 
verejného záujmu, aspoň všeobecné požiadavky na nezávislosť by sa mohli v oboch 
nástrojoch zosúladiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom umožniť audítorským 
spoločnostiam rásť by im členské štáty 
mali umožniť prístup k externému kapitálu. 
Členské štáty by už preto nemali 
vyžadovať, aby minimálnu výšku kapitálu 
alebo hlasovacích práv v audítorskej 
spoločností vlastnili štatutárni audítori 
alebo audítorské spoločnosti za 

(3) S cieľom umožniť audítorským 
spoločnostiam rásť by im členské štáty 
mali umožniť prístup k externému kapitálu. 
Členské štáty by už preto nemali 
vyžadovať, aby minimálnu výšku kapitálu 
v audítorskej spoločností vlastnili štatutárni 
audítori alebo audítorské spoločnosti za 
predpokladu, že väčšinu členov správneho 
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predpokladu, že väčšinu členov správneho 
orgánu tvoria audítorské spoločnosti 
schválené v ktoromkoľvek členskom štáte 
alebo štatutárni audítori s dobrou povesťou.

orgánu tvoria audítorské spoločnosti 
schválené v ktoromkoľvek členskom štáte 
alebo štatutárni audítori s dobrou povesťou.

Or. en

Odôvodnenie

Kontrolné hlasovacie právo tretej strany v audítorských spoločnostiach by mohlo ohroziť ich 
nezávislosť.   Preto by sa nemali meniť platné pravidlá v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno a – písmeno c
2006/43/ES
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) ho dobrovoľne vykonávajú malé 
podniky;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Dobrovoľný audit by nemal povinne spĺňať rovnaké požiadavky ako štatutárny audit, keďže 
by to inak viedlo k vyššej administratívnej záťaži a malo by to vážne dôsledky pre 
podnikateľské subjekty, najmä MSP, ktoré využívajú služby neaudítorských profesií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno b – bod i
2006/43/ES
Článok 3 – odsek 4 – prvý pododsek – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) v prvom pododseku sa vypúšťa 
písmeno b);

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zatiaľ čo možnosť širšieho prístupu ku kapitálu má svoje výhody, audítorské spoločnosti by 
vzhľadom na povahu svojich úloh mali ostať nezávislé od zainteresovaných strán mimo ich 
profesie. Preto treba obnoviť ustanovenie o väčšine hlasovacích práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno b – bod iii
2006/43/ES
Článok 3 – odsek 4 – druhý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty nesmú ustanoviť dodatočné 
podmienky v súvislosti s týmito bodmi. 
Členským štátom sa nepovoľuje 
vyžadovať, aby minimálna výška kapitálu 
alebo hlasovacích práv v audítorskej 
spoločnosti bola v držbe štatutárnych 
audítorov alebo audítorských spoločností.

„Členské štáty nesmú ustanoviť dodatočné 
podmienky v súvislosti s týmito bodmi. 
Členským štátom sa nepovoľuje 
vyžadovať, aby minimálna výška kapitálu 
v audítorskej spoločnosti bola v držbe 
štatutárnych audítorov alebo audítorských 
spoločností.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo možnosť širšieho prístupu ku kapitálu má svoje výhody, audítorské spoločnosti by 
vzhľadom na povahu svojich úloh mali ostať nezávislé od zainteresovaných strán mimo ich 
profesie.  Preto by členské štáty mali mať možnosť slobodne určovať dodatočné podmienky 
týkajúce sa väčšiny hlasovacích práv, ale nie pokiaľ ide o kapitál v držbe štatutárnych 
audítorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 1 – bod 11 – písmeno a
2006/43/ES
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zaistia, aby bol štatutárny 
audítor a/alebo audítorská spoločnosť 
a akýkoľvek držiteľ hlasovacích práv 
v audítorskej spoločnosti pri výkone 
štatutárneho auditu nezávislý od 
auditovaného subjektu a nebol zapojený 

1. Členské štáty zaistia, aby štatutárny 
audítor a/alebo audítorská spoločnosť pri 
výkone štatutárneho auditu prijali všetky 
potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby 
nezávislosť nebola ohrozená finančnými, 
osobnými, podnikateľskými, 
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do rozhodovania v auditovanom subjekte. zamestnaneckými alebo inými vzťahmi 
zahŕňajúcimi štatutárneho audítora, 
audítorskú spoločnosť, jej pridružené 
spoločnosti a sieť a akúkoľvek fyzickú 
osobu v pozícii, v ktorej môže ovplyvniť 
výsledok štatutárneho auditu.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď požiadavky na štatutárne audity subjektov verejného záujmu sú širšie, základné normy, 
pokiaľ ide o nezávislosť, by mali byť rovnaké. PDN preto uvádza do súladu článok o 
nezávislosti v smernici s pozmeneným zodpovedajúcim článkom v nariadení o SVZ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 1 – bod 11 – písmeno aa (nové)
2006/43/ES
Článok 22 – odsek 2 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) v odseku 2 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:
„Členské štáty zabezpečia, aby štatutárny 
audítor ani audítorská spoločnosť 
nevykonávali štatutárny audit, ak by 
objektívna, rozumná a informovaná tretia 
strana skonštatovala, že nezávislosť 
štatutárneho audítora alebo audítorskej 
spoločnosti je ohrozená.  Ak je 
nezávislosť štatutárneho audítora alebo 
audítorskej spoločnosti ohrozená 
napríklad sebahodnotením, 
presadzovaním vlastných záujmov, 
vznikom protekčného vzťahu, využívaním 
známostí alebo dôvernosti alebo 
zastrašovania, štatutárny audítor alebo 
audítorská spoločnosť musia prijať 
ochranné opatrenia na zníženie tohto 
ohrozenia. Ak je ohrozenie nezávislosti 
štatutárneho audítora alebo audítorskej 
spoločnosti v porovnaní s prijatými 
ochrannými opatreniami také, že 
spochybňuje ich nezávislosť, štatutárny 
audítor alebo audítorská spoločnosť 
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štatutárny audit nevykonajú.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena je v súlade s predchádzajúcim PDN, v ktorom sú  zahrnuté prvky vypustené z odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 1 – bod 14 – písmeno a – bod ii
2006/43/EC
Článok 29 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(k) previerky zabezpečenia kvality musia 
sú a primerané vzhľadom na veľkosť 
a rozsah činnosti preverovanej audítorskej 
spoločnosti alebo štatutárneho audítora.

(k) previerky zabezpečenia kvality sú a 
primerané vzhľadom na veľkosť a 
zložitosť preverovanej audítorskej 
spoločnosti alebo štatutárneho audítora a 
auditovaných subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné znenie naznačuje, že väčšie audítorské spoločnosti by si vyžadovali prísnejšie 
previerky kvality. Veľkosť audítorskej spoločnosti však nie je nevyhnutne rozhodujúca. Práve 
naopak, je to veľkosť a zložitosť auditovaných subjektov, ktoré by mohli zaručiť dôkladnejšie 
previerky zabezpečenia kvality, keďže audit je náročnejší a dôsledky auditov nižšej kvality 
môžu byť vážnejšie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 1 – bod 14 – písmeno a – bod iii
2006/43/ES
Článok 29 – odsek 1 – nový pododsek za písmenom k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Príslušný orgán uvedený v článku 32 
zainteresovaným stranám na ich žiadosť 
sprístupní správu uvedenú v písmene g) 
prvého pododseku. Príslušný orgán 
zabezpečí, aby zverejnenie správy 
neohrozilo obchodné záujmy 

„Členské štáty môžu požadovať, aby 
príslušný orgán uvedený v článku 32 
zainteresovaným stranám na ich žiadosť 
sprístupnil správu uvedenú v písmene g) 
prvého pododseku. Príslušný orgán 
zabezpečí, aby zverejnenie správy 
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preverovaného auditovaného subjektu 
vrátane jeho priemyselného a duševného 
vlastníctva.

neohrozilo obchodné záujmy 
preverovaného auditovaného subjektu 
vrátane jeho priemyselného a duševného 
vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Obsah správ o previerkach sa v jednotlivých členských štátoch líši. Niektoré správy môžu 
obsahovať citlivé informácie, ktoré sa nesmú zverejniť, a vtedy sa používajú súhrnné správy o 
previerkach zabezpečenia kvality celej miestnej audítorskej profesie v súlade s bodom i). 
Členské štáty by preto mali byť schopné prispôsobiť toto ustanovenie ich vlastným 
podmienkam.


