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SDĚLENÍ ČLENŮM
(20/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko Národní rady Slovenské republiky k návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit 
subjektů veřejného zájmu
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Národní rady Slovenské 
republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

VÝBOR NÁRODNÍ RADY SLOVENSKÉ REPUBLIKY

PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

55. schůze

197

U s n e s e n í

Výboru Národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti

ze dne 2. února 2012

Výbor Národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti

projednal návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu COM (2011) 779,

A. zdůrazňuje, že

regulace auditorského trhu má být prováděna způsobem, jenž respektuje vnitrostátní právní 
předpisy jednotlivých členských států;

B. je znepokojen 

důsledky zavedení taxativně vymezených poplatků za povinný audit subjektů veřejného 
zájmu a zároveň nesouhlasí se zákazem poskytování neauditorských služeb;

C. vyjadřuje odmítavý postoj

vůči požadavkům týkajícím se výroční finanční zprávy a výročního výkazu zisků a ztrát;

D. nesouhlasí

s povinnou obměnou auditorských společností, která by byla zavedena po vstupu návrhu
nařízení v platnost;

E. zastává názor, že

zvolený přístup k vymezování velkých subjektů veřejného zájmu nezohledňuje různé velikosti 
vnitrostátních auditorských trhů jednotlivých členských států;

F. domnívá se, že

neexistují dostatečné důvody, které by dokazovaly, že pro dosažení cílů je nezbytná regulace
v podobě nařízení;

G. konstatuje, že
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navrhovaná pravidla pro úpravu poskytování jiných služeb, než je audit, nepřispívají ke 
zlepšení kvality auditu účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, ale v konečném důsledku
pouze ovlivňují strukturu auditorského trhu;

H. za problematické považuje

omezení nezávislosti komor auditorů a z toho vyplývající přesun pravomocí na Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy;

I. zastává názor, že

posouzení dopadu (Impact Assessment) neuvádí konkrétní náklady, které vzniknou po 
zavedení nařízení do praxe auditorům, auditorským společnostem, orgánu dohledu, subjektům
veřejného zájmu a jednotlivým členským státům, a že v něm obecně chybí podrobnější rozbor 
případných nákladů pro jednotlivé členské státy;

J. zdůrazňuje, že

stávající směrnice 2006/43/ES obsahuje nástroje, které by měly vést k požadovanému cíli
zkvalitnit úroveň auditu a posílit důvěryhodnost a spolehlivost účetních závěrek;

K. schvaluje

v souladu s článkem 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
připojenému k Lisabonské smlouvě odůvodněné stanovisko k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu
COM (2011) 779;

L. ukládá

předsedovi výboru

informovat o přijatém usnesení předsedu Národní rady Slovenské republiky, místopředsedu 
vlády a ministra financí Slovenské republiky, předsedu Evropské komise, předsedu 
Evropského parlamentu a předsedu Rady Evropské unie.

Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa předseda výboru

ověřovatel

Odůvodněné stanovisko:

1. Provádění auditu v jednotlivých členských státech úzce souvisí s vnitrostátním 
prostředím. Zvláštnosti vnitrostátních předpisů v oblastech, jako jsou například daňová 
ustanovení a sociální věci, patří při vytváření vnitrostátních auditorských trhů mezi 
rozhodující faktory. Přístup stanovený v tomto nařízení, jenž je založený na sjednocení 
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nástrojů regulace, nezohledňuje rozdílné velikosti členských států a struktury jejich trhů. 
Považujeme za nepřiměřené uplatňovat navrhované nástroje v rámci celé EU na různě 
velké subjekty. Navrhovaná pravidla pro úpravu poskytování neauditních služeb
zároveň nepřispívají ke zlepšení kvality auditu účetních závěrek subjektů veřejného
zájmu, což je jeden z cílů nařízení, ale v konečném důsledku pouze pozměňují strukturu 
auditorského trhu.

2. Nesouhlasíme se zákazem poskytování neauditorských služeb, přičemž se taxativně
vymezuje seznam souvisejících finančních auditorských služeb a služeb, které mohou
způsobit střet zájmů, ze kterých může vybrané služby statutární auditor poskytovat
pouze na základě předcházejícího souhlasu příslušného orgánu nebo výboru pro audit.

3. Zaujímáme odmítavý postoj i vůči požadavkům týkajícím se výroční finanční zprávy
a výročního výkazu zisků a ztrát. Povinnost ověření auditorem je nad rámec nařízení
a je již stanovena ve směrnici o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 
závěrkách a souvisejících zprávách určitých forem podniků.

4. Dosavadní právní úprava na úrovni Evropské unie v podobě směrnic byla prováděna
jednotlivými členskými státy bez výraznějších problémů. Zajistila dosažení sledovaných 
cílů a zároveň přispěla ke zohlednění vnitrostátních specifik v předmětné oblasti úpravy.
Regulace auditorských trhů v podobě navrhovaného nařízení pro oblast auditu subjektů 
veřejného zájmu sníží pružnost a efektivnost členských států EU reagovat na měnící se 
hospodářské prostředí v daném státě.

5. Za problematické považujeme i omezení samosprávy auditorských komor a z toho 
vyplývající přesun pravomocí na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, jenž nařízení 
vymezuje nedostatečně. Otázkou zůstává i vymezení oblasti sankčních pravomocí.

6. Poukazujeme také na důvodovou zprávu k navrhovanému nařízení, v níž se uvádí, že 
audity v EU by měly být prováděny v harmonizovaném rámci a koordinovaným
přístupem. Navrhovaná úprava svým rozsahem a formou jde nad takto vymezený 
rámec, a proto činnost ze strany EU považujeme za nevhodnou a přesahující rozsah 
nevyhnutelnosti. Při tomto posouzení vycházíme také ze znění Protokolu č. 25 o výkonu
sdílených pravomocí, podle něhož se rozsah výkonu pravomocí EU vztahuje pouze na 
ty prvky, které jsou upraveny předmětným aktem Unie, a tudíž se nevztahuje na celou 
oblast. 

7. Vycházíme z rozsudku Soudního dvora ve věci C-376/98, v němž se konstatuje, že 
čl.100a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní článek 114 SFEU) 
nelze vykládat tak, že EU dává všeobecnou pravomoc na regulaci vnitřního trhu ..., a že
k odůvodnění jeho použití jako právního základu pro přijetí opatření na úrovni EU 
nestačí pouze zjištění rozdílů mezi vnitrostátními právními úpravami nebo abstraktní 
riziko vzniku překážek základních svobod či narušení hospodářské soutěže. 

8. Navrhovaná úprava tím, že definuje „velké subjekty veřejného zájmu“ (článek 4), 
zavádí nerovný postup pro subjekty, které jsou pro členské státy z pohledu jejich 
veřejného zájmu stejně významné, čímž zpochybňuje princip právní jistoty, pokud jde
o ustanovení právní úpravy. Zároveň tím také omezuje stávající pravomoci členských 
států při označení jiných společností, které by podléhaly předmětné právní úpravě.
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9. Nejednoznačnost navrhované úpravy je patrná také v čl. 10 odst. 6, který zmocňuje 
Evropskou komisi k přijetí aktu v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení
seznamu „souvisejících služeb finančního auditu“. Umožnění úpravy těchto služeb 
může podstatně ovlivnit vykonávání auditu a tím také značně oslabit sledované cíle. 

10. Posouzení dopadu (Impact Assessment) neuvádí konkrétní náklady, které vzniknou po 
zavedení nařízení do praxe auditorům, auditorským společnostem, orgánu dohledu, 
subjektům veřejného zájmu a jednotlivým členským státům, a obecně v něm chybí
podrobnější rozbor případných nákladů pro jednotlivé členské státy. 


