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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací 
týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0207),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0103/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci, Výboru pro rozvoj, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost
a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde
o zveřejňování nefinančních informací
a informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými společnostmi

Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady, kterou se mění směrnice
2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování 
nefinančních informací a informací 
týkajících se rozmanitosti některými 
velkými podniky a skupinami

                                               
1 Úř. věst. L ...



PE521.714v01-00 6/35 PR\1006774CS.doc

CS

a skupinami

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS byly zrušeny směrnicí 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise ve svém sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů nazvaném „Akt
o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů
k podnícení hospodářského růstu a posílení 
důvěry „Společně pro nový růst“ “9

přijatém dne 13. dubna 2011 vymezuje 
potřebu zlepšit transparentnost sociálních
a environmentálních informací 
poskytovaných společnostmi všech 
odvětví, aby se zaručila stejná pravidla pro 
všechny.

(1) Komise ve svém sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů nazvaném „Akt
o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů
k podnícení hospodářského růstu a posílení 
důvěry „Společně pro nový růst“ “9

přijatém dne 13. dubna 2011 vymezuje 
potřebu zlepšit transparentnost sociálních
a environmentálních informací 
poskytovaných podniky všech odvětví, aby 
se zaručila stejná pravidla pro všechny.

__________________ __________________
9 KOM(2011)0206 v konečném znění ze 
dne 13. dubna 2011.

9 COM(2011)0206 ze dne 13. dubna 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nezbytnost zlepšit zveřejňování 
sociálních a environmentálních informací 

(2) Nezbytnost zlepšit zveřejňování 
sociálních a environmentálních informací 
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společnostmi, a to předložením 
legislativního návrhu v této oblasti, byla 
zopakována ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvaném 
„Obnovená strategie EU pro sociální 
odpovědnost podniků na období 2011–
2014“10, které bylo přijato dne 25. října 
2011.

podniky, a to předložením legislativního 
návrhu v této oblasti, byla zopakována ve 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
nazvaném „Obnovená strategie EU pro 
sociální odpovědnost podniků na období 
2011–2014“10, které bylo přijato dne 25. 
října 2011.

__________________ __________________
10 KOM(2011)681 v konečném znění ze 
dne 25. října 2011.

10 COM(2011)681 ze dne 25. října 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropský parlament ve svých 
usneseních ze dne 6. února 2013 
nazvaných „o sociální odpovědnosti 
podniků: řádné, transparentní a odpovědné 
obchodní chování a udržitelný růst“11 a „o 
sociální odpovědnosti podniků: podpora 
zájmů společnosti a cesta k udržitelné 
obnově podporující začlenění“12 uznal, že 
je důležité, aby společnosti zveřejňovaly 
informace o udržitelnosti, např.
o sociálních a environmentálních 
faktorech, s cílem zjistit rizika udržitelnosti
a zvýšit důvěru investorů a spotřebitelů
a vyzval Komisi, aby předložila návrh
v oblasti zveřejňování nefinančních 
informací společnostmi.

(3) Evropský parlament ve svých 
usneseních ze dne 6. února 2013 
nazvaných „o sociální odpovědnosti 
podniků: řádné, transparentní a odpovědné 
obchodní chování a udržitelný růst“11 a „o 
sociální odpovědnosti podniků: podpora 
zájmů společnosti a cesta k udržitelné 
obnově podporující začlenění“12 uznal, že 
je důležité, aby společnosti zveřejňovaly 
informace o udržitelnosti, např.
o sociálních a environmentálních 
faktorech, s cílem zjistit rizika udržitelnosti
a zvýšit důvěru investorů a spotřebitelů. 
Evropský parlament tedy vyzval Komisi, 
aby předložila legislativní návrh 
zveřejňování nefinančních informací 
podniky, který poskytne velkou flexibilitu
s cílem zohlednit mnohorozměrnou 
povahu sociální odpovědnosti podniků
a rozmanitost politik sociální 
odpovědnosti podniků, které provádějí 
podniky, společně s dostatečnou mírou 
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srovnatelnosti, tak aby byly uspokojeny 
potřeby investorů a dalších zúčastněných 
stran a také potřeba umožnit 
spotřebitelům snadný přístup
k informacím o dopadu podniků na 
společnost.

__________________ __________________
11 Zpráva o sociální odpovědnosti podniků: 
řádné, transparentní a odpovědné obchodní 
chování a udržitelný růst (2012/2098(INI)); 
Výbor pro právní záležitosti. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//CS&language=C
S

11 Zpráva o sociální odpovědnosti podniků: 
řádné, transparentní a odpovědné obchodní 
chování a udržitelný růst (2012/2098(INI)); 
Výbor pro právní záležitosti. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//CS&language=C
S

12 Zpráva o sociální odpovědnosti podniků: 
podpora zájmů společnosti a cesta
k udržitelné obnově podporující začlenění 
(2012/2097(INI)); Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//CS&language=C
S

12 Zpráva o sociální odpovědnosti podniků: 
podpora zájmů společnosti a cesta
k udržitelné obnově podporující začlenění 
(2012/2097(INI)); Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//CS&language=C
S

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Koordinace vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se zveřejňování 
nefinančních informací, pokud jde o velké 
akciové společnosti, je stejně důležitá pro 
zájmy společností, akcionářů a jiných 
zúčastněných stran. Koordinace je v těchto 
oblastech nezbytná, neboť většina z těchto 
podniků působí ve více než jednom 

(4) Koordinace vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se zveřejňování 
nefinančních informací, pokud jde o velké 
akciové společnosti, je stejně důležitá pro 
zájmy podniků, akcionářů a jiných 
zúčastněných stran. Koordinace je v těchto 
oblastech nezbytná, neboť většina z těchto 
podniků působí ve více než jednom 
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členském státě. členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde
o rozsah informací, které by měly podniky
v celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Výroční
zprávy by měly poskytnout věrný
a komplexní přehled o politikách, 
výsledcích a rizicích podniku.

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde
o rozsah informací, které by měly podniky
v celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Zprávy 
vedení podniku by měly poskytnout věrný
a komplexní přehled o politikách, 
výsledcích a rizicích podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
podniky být povinny do svých zpráv 
vedení podniku zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami. 
Nefinanční výkaz by měl případně
obsahovat i odkaz na procesy zaváděné 
podnikem v souladu se zásadou náležité 
péče s cílem odhalit negativní dopady, 
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předcházet jim a zmírňovat je v závislosti 
na jejich rozsahu, povaze a fungování
podniku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pokud jde o záležitosti související se 
životním prostředím, výkaz by měl 
případně obsahovat podrobnosti
o budoucích dopadech fungování podniku 
na životní prostředí, zdraví a bezpečnost, 
využívání obnovitelné a neobnovitelné 
energie, emise skleníkových plynů
a znečištění ovzduší. Pokud jde o sociální
a zaměstnanecké záležitosti, informace 
poskytované ve výkazu by se měly týkat 
zejména vztahů podniku s jeho 
subdodavateli, provádění základních 
úmluv Mezinárodní organizace práce 
(MOP), pracovních podmínek, sociálního 
dialogu, zdraví a bezpečnosti na pracovišti
a dialogu s místními komunitami, jakož
i opatření k zajištění ochrany a rozvoje 
těchto komunit. Co se týče lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, 
nefinanční výkaz by měl obsahovat 
alespoň informace o předcházení 
porušování lidských práv a o zavedených 
nástrojích pro boj proti korupci
a úplatkářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)



PR\1006774CS.doc 11/35 PE521.714v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Podniky by měly poskytovat 
odpovídající informace týkající se 
záležitostí, které by mohly rozhodně 
přivodit vznik rizik vážného dopadu 
společně s riziky, která již existují. 
Závažnost těchto dopadů by měla být 
posouzena z hlediska jejich rozsahu
a váhy. Rizika negativního dopadu mohou 
pramenit z vlastní činnosti podniku nebo 
mohou být spojena s jeho fungováním, 
produkty nebo obchodními vztahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Zveřejňování informací o hlavních 
rizicích, budoucím vývoji nebo 
záležitostech, které se právě projednávají, 
může vést ke zveřejnění citlivých 
obchodních informací, což tedy může 
zasáhnout do obchodního modelu a vést 
nakonec k narušení hospodářské soutěže.
Z tohoto důvodu by měli mít členové 
správních orgánů, vedení a orgánů 
dohledu možnost rozhodnout se, zda tyto 
informace zveřejní, pokud by zveřejnění 
výrazně poškodilo zájmy podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet
z vnitrostátních rámců, unijních rámců, 
jako je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS),
a mezinárodních rámců, jako je úmluva
OSN „Global Compact“, obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
pro nadnárodní společnosti, norma 
Mezinárodní organizace pro normalizaci 
ISO 26000, tripartitní deklarace
Mezinárodní organizace práce o zásadách 
pro nadnárodní společnosti a sociální 
politiku a globální iniciativa pro podávání 
zpráv („Global Reporting Initiative“).

(7) Při poskytování těchto informací by 
podniky měly obecně vycházet z obecných 
zásad v oblasti podnikání a lidských práv, 
které provádějí rámec OSN „Chránit, 
dodržovat a napravovat“, směrnice 
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) pro nadnárodní 
společnosti a z tripartitní deklarace MOP
o zásadách pro nadnárodní společnosti
a sociální politiku. Podniky mohou rovněž 
vycházet z vnitrostátních rámců, unijních 
rámců, jako je systém pro
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS), a mezinárodních rámců, jako je
rámec „Global Compact“ vypracovaný 
OSN, norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000 globální iniciativa 
pro podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“), Carbon Disclosure Project 
(CDP) a Climate Disclosure Standards 
Board (CDSB).

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odstavec 47 závěrečné deklarace 
konference OSN Rio+20 nazvané 
„Budoucnost, jakou chceme“13 uznává 
význam podávání zpráv podniků
o udržitelnosti a vyzývá společnosti, aby 
případně zvážily zahrnutí informací
o udržitelnosti do svého cyklu podávání 
zpráv. Rovněž vyzývá průmysl, 
zainteresované vlády a příslušné 
zúčastněné strany, aby za podpory systému 
OSN případně vypracovaly modely 
osvědčených postupů a s ohledem na 

(8) Odstavec 47 závěrečné deklarace 
konference OSN Rio+20 nazvané 
„Budoucnost, jakou chceme“13 uznává 
význam podávání zpráv podniků
o udržitelnosti a vyzývá podniky, aby 
případně zvážily zahrnutí informací
o udržitelnosti do svého cyklu podávání 
zpráv. Rovněž vyzývá průmysl, 
zainteresované vlády a příslušné 
zúčastněné strany, aby za podpory systému 
OSN případně vypracovaly modely 
osvědčených postupů a s ohledem na 
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zkušenosti stávajících rámců zjednodušily 
začlenění finančních a nefinančních 
informací.

zkušenosti stávajících rámců zjednodušily 
začlenění finančních a nefinančních 
informací.

__________________ __________________
13 OSN, „Budoucnost, jakou chceme“, 
závěrečný dokument konference 
Organizace spojených národů
o udržitelném rozvoji RIO+20, 
A/CONF.216/L.1.

13 OSN, „Budoucnost, jakou chceme“, 
závěrečný dokument konference 
Organizace spojených národů
o udržitelném rozvoji RIO+20, 
A/CONF.216/L.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Na ochranu příjmů a v zájmu 
zajištění důvěry občanů ve spravedlivé
a účinné daňové systémy a na zabezpečení 
důvěry občanů Unie ve velké podniky
a skupiny je důležitá zvýšená 
transparentnost týkající se činnosti 
velkých podniků a skupin. Ve svých 
závěrech ze dne 22. května 2013 tak 
Evropská rada požadovala rychlý pokrok
v oblasti boje proti daňovým únikům
a daňovým podvodům a přijala mimo jiné 
rozhodnutí, že návrh, jímž se mění 
směrnice o zveřejňování nefinančních 
informací a informací týkajících se 
rozmanitosti některými velkými podniky
a skupinami, bude přezkoumán zejména 
se zřetelem k podávání zpráv velkými 
podniky a skupinami v členění podle 
jednotlivých zemí. Za tímto účelem by 
Komise měla při revizi systému podávání 
zpráv ve směrnici 2013/34/ES zvážit, zda 
by měla být pro velké podniky a subjekty 
veřejného zájmu zavedena povinnost 
každoročně zveřejňovat zprávu v členění 
podle jednotlivých zemí za každý členský 
stát a třetí zemi, v nichž podniky působí, 
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která by obsahovala přinejmenším 
informace o zisku nebo ztrátě před 
zdaněním, o dani ze zisku nebo ztráty a 
o obdržených veřejných dotacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 24. a 25. března 2011 vyzvala ke 
snížení celkové regulační zátěže na 
evropské a vnitrostátní úrovni, zejména pro 
malé a střední podniky (dále jen „MSP“),
a navrhla opatření na zvýšení produktivity, 
zatímco cílem strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění je zlepšit podnikatelské prostředí 
pro MSP a podpořit jejich 
internacionalizaci. Proto by se v souladu se 
zásadou „zelenou malým a středním 
podnikům“ měly požadavky na 
zveřejňování podle směrnice 78/660/EHS
a směrnice 83/349/EHS vztahovat pouze 
na některé velké podniky a skupiny.

(10) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 24. a 25. března 2011 vyzvala ke 
snížení celkové regulační zátěže na 
evropské a vnitrostátní úrovni, zejména pro 
malé a střední podniky (dále jen „MSP“),
a navrhla opatření na zvýšení produktivity, 
zatímco cílem strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění je zlepšit podnikatelské prostředí 
pro MSP a podpořit jejich 
internacionalizaci. Proto by se v souladu se 
zásadou „zelenou malým a středním 
podnikům“ měly požadavky na 
zveřejňování podle směrnice 2013/34/EU
vztahovat pouze na některé velké podniky
a skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, celkové 
bilanci a čistému obratu. MSP by měly být 
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být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 500 a jež 
buď vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve zprávě vedení podniku by se měla 
vztahovat pouze na ty velké podniky
a skupiny, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců přesahuje 500.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Některé společnosti a skupiny, jež 
spadají do oblasti působnosti směrnice 
78/660/EHS a směrnice 83/349/EHS již 
vypracovávají nefinanční zprávy 
dobrovolně. Na tyto společnosti by se 
povinnost poskytovat nefinanční výkaz
v rámci výroční zprávy neměla vztahovat, 
pokud zpráva odpovídá témuž účetnímu 
období, uvádí alespoň stejný obsah 
požadovaný touto směrnicí a je přiložena
k výroční zprávě.

(12) Některé podniky a skupiny, jež spadají 
do oblasti působnosti směrnice 
2013/34/EU již vypracovávají nefinanční 
zprávy dobrovolně. Na tyto podniky by se 
povinnost poskytovat nefinanční výkaz
v rámci zprávy vedení podniku neměla 
vztahovat, pokud zpráva odpovídá témuž 
účetnímu období, uvádí alespoň stejný 
obsah požadovaný touto směrnicí a je 
přiložena ke zprávě vedení podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mnoho podniků, které spadají do 
oblasti působnosti směrnice 78/660/EHS, 
jsou členy skupin podniků. Konsolidované 
výroční zprávy by měly být vypracovány 
tak, aby informace týkající se těchto skupin 

(13) Mnoho podniků, které spadají do 
oblasti působnosti směrnice 2013/34/EU, 
jsou členy skupin podniků. Konsolidované 
zprávy vedení podniku by měly být 
vypracovány tak, aby informace týkající se 
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podniků mohly být předány členům
a třetím stranám. Vnitrostátní právní 
předpisy týkající se konsolidovaných 
výročních zpráv by proto měly být 
koordinovány, aby se docílilo 
srovnatelnosti a soudržnosti informací, jež 
by měly podniky v Unii zveřejňovat.

těchto skupin podniků mohly být předány 
členům a třetím stranám. Vnitrostátní 
právní předpisy týkající se 
konsolidovaných zpráv vedení podniku by 
proto měly být koordinovány, aby se 
docílilo srovnatelnosti a soudržnosti 
informací, jež by měly podniky v Unii 
zveřejňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jak vyžaduje čl. 51a písm. e) 
směrnice 78/660/EHS, měla by zpráva 
povinných auditorů rovněž obsahovat 
vyjádření, zda je výroční zpráva, včetně 
nefinančních informací obsažených ve 
výroční zprávě, v souladu s roční účetní 
závěrkou za stejné účetní období.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Rozmanitost pravomocí a stanovisek 
členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů společností usnadňuje dobré 
porozumění podnikové organizaci
a záležitostem. Umožňuje členům těchto 
orgánů konstruktivně zpochybňovat 
rozhodnutí řídících pracovníků a být 
otevřenější vůči inovativním myšlenkám, 
čímž se zamezí podobnosti názorů členů, 

(15) Rozmanitost pravomocí a stanovisek 
členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů podniků usnadňuje dobré 
porozumění podnikové organizaci
a záležitostem. Umožňuje členům těchto
orgánů konstruktivně zpochybňovat 
rozhodnutí řídících pracovníků a být 
otevřenější vůči inovativním myšlenkám, 
čímž se zamezí podobnosti názorů členů, 
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tzv. fenoménu „skupinového myšlení“. 
Přispívá tak k účinnému dohledu nad 
řídícími pracovníky a úspěšné správě
a řízení společnosti. Z tohoto důvodu by 
bylo důležité zvýšit transparentnost, pokud 
jde o politiku rozmanitosti společností. 
Tím by byl trh informován o postupech 
správy a řízení společností, a mohl by tak 
na společnosti vytvářet nepřímý tlak, aby 
posílily rozmanitost v rámci svých řídících
a dozorčích orgánů.

tzv. fenoménu „skupinového myšlení“. 
Přispívá tak k účinnému dohledu nad 
řídícími pracovníky a úspěšné správě
a řízení podniku. Z tohoto důvodu by bylo 
důležité zvýšit transparentnost, pokud jde
o politiku rozmanitosti podniků. Tím by 
byl trh informován o postupech správy
a řízení společností, a mohl by tak na 
podniky vytvářet nepřímý tlak, aby posílily 
rozmanitost v rámci svých řídících
a dozorčích orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, integrace 
osob se zdravotním postižením, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké podniky kotované na burze. 
Zveřejnění politiky rozmanitosti by mělo 
být součástí výkazu o správě a řízení 
společnosti, jak je stanoveno článkem 20
směrnice 2013/34/EU. Podniky, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jelikož cíle této směrnice, totiž zvýšit 
relevantnost, soudržnost a srovnatelnost 
informací zveřejňovaných společnostmi
v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo na 
úrovni členských států, a proto jej může 
být z důvodu účinků lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality podle uvedeného článku 
tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle.

(17) Jelikož cíle této směrnice, totiž zvýšit 
relevantnost, soudržnost a srovnatelnost 
informací zveřejňovaných podniky v Unii, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být
z důvodu účinků lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality podle uvedeného článku 
tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS
by proto měly být odpovídajícím způsobem 
změněny,

(19) Směrnice 2013/34/EU by proto měla
být odpovídajícím způsobem změněna,

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změny směrnice 78/660/EHS Změny směrnice 2013/34/EU
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Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 78/660/EHS se mění takto: Směrnice 2013/34/EU se mění takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 78/660/EHS
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Článek 46 se mění takto: vypouští se
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. a) Výroční zpráva musí obsahovat 
věrný přehled vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti společnosti a její 
pozice, jakož i popis hlavních rizik
a nejistot, kterým čelí. 
Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti.
b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 
20 milionů EUR, nebo čistý obrat 
přesahující 40 milionů EUR, musí 
přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních
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a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně: 
i) popisu politiky, jež společnost ve vztahu
k těmto otázkám sleduje,
ii) výsledků těchto politik,
iii) rizik souvisejících s těmito otázkami
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí.
Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.
Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců 
vychází.
c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti.
d) V rámci této analýzy uvede výroční 
zpráva, kde je to vhodné, také odkazy na 
částky vykazované v roční účetní závěrce
a další komentář k nim.“
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 
„4. Pokud společnost vypracovává 
komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, vychází z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců
a obsahuje informace stanovené v odst. 1 
písm. b), je za předpokladu, že tato zpráva 
je součástí výroční zprávy, osvobozena od 
povinnosti vypracovat nefinanční výkaz 
stanovený v odst. 1 písm. b).“ 
c) doplňuje se nový odstavec 5, který zní: 
„5. Společnost, která je dceřinou 
společností, je osvobozena od povinností 
stanovených v odst. 1 písm. b), jestliže 
jsou společnost a její dceřiné společnosti 
konsolidovány v účetních závěrkách a ve 
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výroční zprávě jiné společnosti a tato 
konsolidovaná účetní závěrka je 
vypracována v souladu s čl. 36 odst. 1 
směrnice 83/349/EHS.“ 

Viz pozměňovací návrh k článku 19 směrnice 2013/34/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 78/660/EHS
Článek 46 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Článek 46a se mění takto: vypouští se
a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno 
g), které zní:
„g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, cíle této politiky 
rozmanitosti, jak je prováděna, a výsledky 
ve vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“ 
b) doplňuje se nový odstavec 4, který zní: 
„4. Ustanovení odst. 1 písm. g) se 
nevztahuje na společnosti ve smyslu 
článku 27.“

Viz pozměňovací návrh k článku 20 směrnice 2013/34/ES. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 78/660/EHS
Článek 53 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Článek 53a se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 53a
Členské státy neumožní osvobození 
stanovená v článku 1a, 11, 27, čl. 43 odst. 
1 bodech 7a a 7b, čl. 46 odst. 3, článku 47
a článku 51 této směrnice v případě 
společností, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 
směrnice 2004/39/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový) – návětí
Směrnice 2013/34/EU
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Článek 19 se mění takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. a
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se zrušuje třetí 
pododstavec;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. b
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 19 – odst. 1a až 1c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládají se nové odstavce, které znějí:
„1a. U velkých společností, jejichž 
průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období přesahuje 500, musí 
přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:
a) politik, které podnik ve vztahu k těmto 
otázkám sleduje, případně včetně odkazu 
na procesy zaváděné v souladu se zásadou 
náležité péče;
b) výsledků těchto politik;
c) hlavních rizik souvisejících s těmito 
otázkami, které se týkají činností, 
produktů nebo obchodních vztahů 
podniku, jež mohou mít za následek 
závažné nepříznivé dopady v těchto 
oblastech, a způsobu, jakým podnik tato 
rizika řídí.
Pokud podnik nesleduje politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne
v přehledu vysvětlení, proč je nesleduje.
Informace týkající se rizik uvedených
v písm. c) prvního pododstavce, 
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budoucího vývoje nebo záležitostí, které se 
právě projednávají, nesmí být zveřejněny, 
pokud by zveřejnění těchto informací 
podle názoru členů správních a řídicích 
orgánů a orgánů dohledu vážně poškodilo 
zájmy podniku.
Při poskytování informací požadovaných 
podle prvního pododstavce podnik může 
vycházet z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, a pokud tak učiní, 
upřesní, ze kterých rámců vychází.
1b. V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výsledků a situace podniku a pro 
transparentnost a srovnatelnost přezkumu 
analýza uvedená v odstavci 1 zahrne 
finanční i nefinanční klíčové ukazatele 
výkonnosti, které se vztahují k příslušné 
podnikatelské činnosti.
1c. V rámci této analýzy uvede zpráva 
vedení podniku případně také odkazy na 
částky vykazované v roční účetní závěrce
a další komentář k nim.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. c (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Pokud podnik vypracovává komplexní 
zprávu, jež odpovídá témuž účetnímu 
období, vychází z vnitrostátních, unijních 
nebo mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odstavci 1a, je za 
předpokladu, že tato komplexní zpráva je 
součástí zprávy vedení podniku, 
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odstavci 
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1a.“

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový) – písm. d (nové)
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:
„4a. Podnik, který je dceřiným podnikem, 
je osvobozen od povinností stanovených
v odstavci 1a, jestliže jsou podnik a jeho 
dceřiné podniky zahrnuty do 
konsolidovaných účetních závěrek
a konsolidované zprávy vedení podniku 
předkládaných jiným podnikem a tato 
konsolidovaná zpráva vedení podniku je 
vypracována v souladu s článkem 29.“.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 b (nový) – návětí
Směrnice 2013/34/EU
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) Článek 20 se mění takto:

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 b (nový) – písm. a
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 20 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„fa) popis politiky rozmanitosti podniku 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
integrace osob se zdravotním postižením, 
vzdělání a profesní zkušenosti, cíle této 
politiky rozmanitosti, jak je prováděna,
a výsledky ve vykazovaném období. Pokud 
podnik tuto politiku nezavedl, obsahuje 
výkaz jasné vysvětlení, proč ji nezavedl.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 b (nový) – písm. b
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost vynese výrok v souladu s čl. 
34 odst. 1 druhým pododstavcem
k informacím vypracovaným podle odst. 
1 písm. c) a d) tohoto článku a ověří, že 
byly poskytnuty informace uvedené
v odst. 1 písm. a), b), e), f) a fa) tohoto 
článku.“:

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 b (nový) – písm. c
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„4a. Bez ohledu na článek 40 se 
ustanovení odst. 1 písm. fa) nevztahuje na 
malé a střední podniky.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 c (nový) – návětí
Směrnice 2013/34/EU
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c) článek 29 se mění takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 c (nový) – písm. a
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Pro účely odstavce 1 tohoto článku
u mateřských podniků velké skupiny, 
jejichž průměrný počet zaměstnanců 
během účetního období přesahuje 500, 
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musí přehled v rozsahu nezbytném pro 
pochopení vývoje, výkonnosti nebo situace 
podniku rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:
a) politik, které skupina ve vztahu k těmto 
otázkám sleduje, případně včetně odkazu 
na procesy zaváděné v souladu se zásadou 
náležité péče;
b) výsledků těchto politik;
c) rizik souvisejících s těmito otázkami, 
které se týkají činností, produktů nebo 
obchodních vztahů podniku, jež mohou 
mít na následek závažné nepříznivé 
dopady v těchto oblastech, a způsobu, 
jakým skupina tato rizika řídí.
Pokud skupina nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne v přehledu vysvětlení, proč je 
nesleduje.
Informace týkající se rizik uvedených
v písm. c) prvního pododstavce, 
budoucího vývoje nebo záležitostí, které se 
právě projednávají, nesmí být zveřejněny, 
pokud by zveřejnění těchto informací 
podle názoru členů správních a řídicích 
orgánů a orgánů dohledu vážně poškodilo 
zájmy podniku.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 c (nový) – písm. b
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 29 – odst. 3a, 3b (nové)



PR\1006774CS.doc 29/35 PE521.714v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládají se nové odstavce, které znějí:
„3a. Pokud pro účely odstavce 1 tohoto 
článku mateřský podnik vypracovává 
komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období a odkazuje na celou 
skupinu, vychází z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců
a obsahuje informace stanovené
v odstavci 1a, je za předpokladu, že tato 
komplexní zpráva je součástí 
konsolidované zprávy vedení podniku, 
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odstavci 1a.
3b. Pro účely odstavce 1 tohoto článku 
mateřský podnik, který je zároveň dceřiný 
podnik, je osvobozen od povinností 
stanovených v odstavci 1a, jestliže jsou 
osvobozený podnik a jeho dceřiné podniky 
zahrnuty do konsolidovaných účetních 
závěrek a konsolidované zprávy vedení 
podniku předložených jiným podnikem
a jeho konsolidovaná zpráva vedení 
podniku je vypracována v souladu s tímto 
článkem.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 d (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Čl. 48 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) v článku 48 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Ve zprávě se zváží zavedení povinnosti 
pro velké podniky a všechny subjekty 
veřejného zájmu, aby každoročně 
zveřejnily zprávu v členění podle 
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jednotlivých zemí za každý členský stát
a třetí zemi, v nichž podniky působí, která 
by obsahovala přinejmenším informace
o dosažených ziscích, o daních ze zisků a 
o obdržených veřejných dotacích.“.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Článek 2
Směrnice 83/349/EHS
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Změny směrnice 83/349/EHS
Směrnice 83/349/EHS se mění takto: 
1) Článek 36 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 
„1. Konsolidovaná výroční zpráva musí 
obsahovat věrný obraz vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti a pozic podniků 
zahrnutých do konsolidace jako celku, 
jakož i popis hlavních rizik a nejistot, 
kterým čelí.
Tento přehled obsahuje vyváženou 
analýzu vývoje a výkonnosti podnikatelské 
činnosti a pozice podniků zahrnutých do 
konsolidace jako celku, která je 
přiměřená velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti.
U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního 
období přesahuje 500 a jež k rozvahovému 
dni buď vykazují bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo čistý 
obrat přesahující 40 milionů EUR, musí 
přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 



PR\1006774CS.doc 31/35 PE521.714v01-00

CS

lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně: 
– i) popisu politiky, jež společnost ve 
vztahu k těmto otázkám sleduje,
– ii) výsledků těchto politik,
– iii) rizik souvisejících s těmito otázkami
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí.
Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.
Při poskytování těchto informací může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, 
ze kterých rámců vychází.
V rozsahu nezbytném pro pochopení 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice tato 
analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti.
V rámci této analýzy uvede konsolidovaná 
výroční zpráva, kde je to vhodné, také 
odkazy na částky vykazované
v konsolidované účetní závěrce a další 
komentář k nim.“ 
b) doplňují se odstavce 4 a 5, které znějí:
“4. Pokud mateřský podnik vypracovává 
komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, odkazuje na celou 
skupinu konsolidovaných podniků, 
vychází z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 třetím 
pododstavci, je mateřský podnik za 
předpokladu, že tato komplexní zpráva je 
součástí konsolidované výroční zprávy, 
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odst. 1 
třetím pododstavci. 
5. Mateřský podnik, který je zároveň 
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dceřiný podnik, je osvobozen od 
povinností stanovených v odst. 1 třetím 
pododstavci, jestliže jsou osvobozený 
podnik a jeho dceřiné podniky 
konsolidovány v účetních závěrkách a ve 
výroční zprávě jiného podniku a tato 
konsolidovaná účetní závěrka je 
vypracována v souladu s odst. 1 třetím 
pododstavcem.“

Viz pozměňovací návrhy k článku 29 směrnice 2013/34/ES.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod.
1.1 Jaká je přidaná hodnota zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se 
rozmanitosti?
Stále větší uznání sociálně zodpovědné úlohy podniků může být vykládáno a zvažováno podle 
různého klíče. Vznik globálních trhů podporuje na jedné straně rozvoj sociálních norem
a norem v oblasti životního prostředí ze strany podniků, na druhé straně se stále pozornější
a informovanější občanská společnost dožaduje, aby se podniky chovaly zodpovědnějším 
způsobem. Tento dvojí podnět, který stojí za pokrokem v oblasti sociální odpovědnosti,
podniků odráží komplementární povahu zájmů podniků a společností obecně. 
Sociální odpovědnost podniků znamená tedy především konkurenceschopnost. To 
neznamená, že by každý krok v oblasti sociální odpovědnosti podniků automaticky posiloval 
konkurenční výhodu podniku, ačkoli určité kroky mohou podnik posílit, jestliže umožňují 
vytvoření hodnoty sdílené podnikem, jeho zúčastněnými stranami a společností obecně. 
V této souvislosti může větší transparentnost, pokud jde o aspekty nefinanční povahy, pomoci 
podnikům zlepšit řízení rizik a vlastní konkurenceschopnost. Informovanější občanská 
společnost může zároveň lépe hodnotit, a v důsledku toho i podporovat obchodní činnost, 
produkty a služby nabízené podnikem. Případní investoři tak mohou lépe vyhodnotit 
udržitelnost, a tím i dlouhodobou výnosnost vlastních investic. 
Podobně může zvýšená transparentnost a zveřejňování informací o rozmanitosti usnadnit 
předvídání rizik a zvýšit konkurenceschopnost podniků. Jak zjistil uznávaný směr výzkumu, 
soudržnější správní rady mají kladný vliv na obchodní činnost podniku a na předvídavost 
prováděných politik. 
1.2 Nynější situace a nezbytnost jasnější regulace.
Zveřejňování nefinančních informací podniky se až doposud řídilo takzvanými účetními 
směrnicemi, které byly nedávno sloučeny do jediné směrnice. Některé členské státy zavedly 
na vnitrostátní úrovni přísnější právní předpisy, zatímco různé třetí země přijaly předpisy, 
které různou měrou ukládají povinnosti informovat o nefinančních záležitostech.
Přezkoumávaný návrh je tedy v souladu s mezinárodním vývojem norem a se stále 
rozšířenější potřebou větší transparentnosti nefinančních informací. Jak dokládá hodnocení 
provedené Komisí, pouze zhruba 2 500 z celkového počtu přibližně 42 000 velkých 
společností v EU každoročně formálně zveřejňuje nefinanční informace. 
Nynější situace zcela zřejmě neuspokojuje potřebu interních a externích zúčastněných stran
v podnicích. Z této okolnosti vyplývá potřeba jasnější a jednotnější regulace na úrovni Unie, 
která by zavedla výlučně pro několik klíčových subjektů povinnosti s cílem zvýšit množství, 
kvalitu a míru srovnatelnosti informací. 
1.3 Návrh Komise
Návrh zavádí některé změny tzv. účetní směrnice a ukládá velkým společnostem a skupinám 
předkládat analýzu týkající se nefinančních informací. Toto prohlášení, které tvoří přílohu ke 
zprávě vedení podniku, bude muset obsahovat přinejmenším nejdůležitější informace z oblasti 
životního prostředí a ze sociální oblasti, které se týkají zaměstnanců, informace o dodržování 
lidských práv a o boji proti korupci. Velké společnosti kotované na burze budou kromě toho 
muset předkládat informace o své politice v oblasti rozmanitosti, a to i informace týkající se 
věku, pohlaví, zeměpisné rozmanitosti, vzdělání a profesionální dráhy vlastních zaměstnanců. 
Zvolenou normativní zásadou je „comply or explain“. Pokud tedy společnosti neuplatňují 
politiky ve vztahu k jedné nebo více z výše uvedených otázek, budou muset poskytnout 
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vysvětlení, proč tak nečiní.

2. Názor zpravodaje
2.1 Předběžné úvahy.
Zpravodaj obecně sdílí normativní zaměření Komise. Zvolený přístup je reakcí na požadavek 
Parlamentu, který se vyjádřil ve prospěch přijetí legislativního návrhu o nefinanční 
odpovědnosti, která by umožnila „co nejflexibilnější činnost, jež by zohledňovala 
vícerozměrnou povahu sociální odpovědnosti podniků a různé způsoby jejího uplatňování ze 
strany podniků“, a která by zároveň připustila „dostatečnou srovnatelnost, která vyjde vstříc 
potřebám investorů a ostatních zúčastněných stran a spotřebitelům umožní snadný přístup
k informacím o dopadech činnosti podniku na společnost“. 
Poté co zpravodaj předeslal tyto úvahy, jež určují klíčové zásady jeho korektivní činnosti, 
jako je „flexibilita“ a „srovnatelnost“, považuje za nutné objasnit hodnotu normativní zásady 
„comply or explain“ s cílem vyhnout se jakémukoli nedorozumění týkajícímu se závazné 
povahy ustanovení. Uvedená zásada neponechává podnikům svobodnou volbu, zda 
zveřejňovat informace požadované právními předpisy, nebo zda se zveřejňování zdržet. 
Návrh naopak zavádí pro podniky dvojí povinnost: podniky musí na jedné straně předkládat 
zprávy o určitých aspektech („comply“), na druhé straně musí podat vysvětlení v případech, 
kdy neuplatňují politiky týkající se jednoho nebo více aspektů („explain“).
2.2 Hlavní provedené změny
Po řadě technických pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je přizpůsobit znění návrhu obsahu 
nové účetní směrnice, považuje zpravodaj za vhodné objasnit některé aspekty právní úpravy
s cílem zabránit jakékoli právní nejistotě a zaručit maximálně jednotný výklad ustanovení. 
Pokud jde o aspekty, jichž se týká odpovědnost, nový bod odůvodnění naznačuje hlavní 
témata, na něž bude třeba poukázat. V tomto smyslu budou muset informace o životním 
prostředí obsahovat například údaje o emisích skleníkových plynů, o znečištění ovzduší a 
o využívání obnovitelných energií. Co se týče aspektů sociální povahy nebo aspektů 
týkajících se zaměstnanců, budou se informace muset týkat mimo jiné provádění základních 
úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), pracovních podmínek a sociálního dialogu. 
Informace týkající se lidských práv a boje proti korupci budou muset naopak zahrnovat 
přinejmenším údaje týkající se předcházení porušování lidských práv a vysvětlení týkající se
nástrojů, jež používají podniky v boji proti aktivní i pasivní korupci. Některé návrhy změn 
velmi pečlivě skloňují pojem „riziko“ v souladu s cílem objasnění právních textů. V této 
souvislosti zpravodaj navrhuje spojit tento pojem s činnostmi, fungováním, produkty nebo 
obchodními vztahy podniků, které mohou ve velké míře vyvolat negativní účinky na aspekty, 
jež jsou součástí zveřejňovaných informací. 
Zpravodaj je znepokojen negativními účinky, které může vyvolat informování o rizicích
v souvislosti s činností a s budoucím vývojem podniku. Vzhledem k tomu, že se skutečně 
jedná o mimořádně citlivé informace, mohlo by jejich zveřejnění ohrozit obchodní strategii 
podniku s negativními dopady na dynamiku hospodářské soutěže. V této souvislosti zpravodaj 
navrhuje omezit zveřejňování informací pouze na rizika, jež jsou považována za „hlavní“,
a dát zároveň rozhodovacím nebo dohledovým orgánům podniku možnost nezveřejňovat 
informace týkající se rizik souvisejících s probíhajícími jednáními v případě, že by toto 
zveřejnění mohlo vážně ohrozit zájmy podniku. 
Zpravodaj nesouhlasí s případným rozšířením informační povinnosti na dodavatelský
a subdodavatelský řetězec nebo na celý hodnotový řetězec. Přezkoumávaný návrh totiž 
představuje první krok směrem k velkým závazkům podniků v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků a jako takový by se měl omezit na zavedení primárních povinností, které bude možno 
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následně případně rozvíjet na základě analýzy dopadu zaváděných ustanovení.
Zpravodaj však považuje za možné a za vhodné rozšířit oblast působnosti ustanovení na 
takzvané procesy náležité péče, pokud podnik tyto procesy zavádí v souvislosti s aspekty 
týkajícími se zveřejňování informací. Návrh zprávy uvádí za tímto účelem změnu, na jejímž 
základě budou podniky moci v rámci popisu politiky uplatňované na témata, o nichž je třeba 
podávat zprávy, poukazovat na zavedené procesy náležité péče, pokud takové existují.
Závěrem zpravodaj souhlasí s rozhodnutím Komise umožnit podnikům flexibilní používání 
vnitrostátních, unijních a mezinárodních norem za účelem poskytování požadovaných 
informací. Na základě toho zastává zpravodaj názor, že pro účely zajištění lepší srovnatelnosti 
informací je nezbytné obecně podpořit používání některých institucionálně uznávaných 
norem. 
3. Závěry.
Dne 22. května 2013 vložila Evropská rada v rámci boje proti daňovým únikům a podvodům 
do svých závěrů výzvu k co nejrychlejšímu zvažování „návrhu změny směrnic týkajících se 
zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými 
velkými společnostmi a skupinami s cílem zajistit informace o těchto společnostech
a skupinách v členění podle jednotlivých zemí“.
Zpravodaj sdílí názor hlav států a vlád, že v boji proti daňovým únikům, především z důvodu 
převodů kapitálu do třetích zemí nebo do tzv. daňových rájů, je potřeba uskutečňovat přísnější 
politiky. Větší transparentnost v této oblasti může kromě toho zvýšit důvěru spotřebitelů
v působení velkých podniků a nadnárodních společností. Investoři by tak měli k dispozici více 
informací, aby mohli analyzovat hospodářská a politická rizika a pověst podniků, nebo 
pochopit, do jaké míry je určitá činnost stabilní a do jaké míry je podnikový kapitál územně 
diverzifikovaný, aby podnik mohl lépe reagovat na případné hospodářské otřesy.
Zpravodaj se na základě toho domnívá, že legislativní kroky v této oblasti by měly 
zohledňovat rozmanitost odvětví a právního prostředí, v němž podniky působí. Podle 
některých právních předpisů by některé informace mohly spadat například do definice 
„státního tajemství“ nebo „obchodního tajemství“, což u evropských podniků působících
v těchto oblastech vyvolává právní nejistotu. Šíření některých obchodně a hospodářsky 
citlivých informací (strategické informace o smlouvách, o míře ziskovosti, o výsledcích,
o vedení) by s sebou mohlo zároveň nést konkurenční nevýhodu nebo zpochybnění dohod 
nebo smluv uzavřených s daňovými orgány třetích zemí.
S ohledem na výše uvedené úvahy se zpravodaj zavazuje, že se bude v rámci tohoto 
legislativního návrhu zabývat otázkou zveřejňování informací v členění podle jednotlivých 
zemí, přičemž bude upřednostňovat obezřetný a opatrný přístup k této problematice, což 
umožní znásobit výhody a vyloučit rizika. Za tímto účelem zpravodaj navrhuje změnu článku 
48 účetní směrnice 2013/34 a opětovně žádá Komisi, aby při přezkumu ustanovení týkajících 
se plateb vládám prověřila zavedení povinnosti velkých podniků a subjektů veřejného zájmu 
každoročně zveřejňovat zprávu v členění podle jednotlivých zemí pro každý členský stát nebo 
třetí zemi, v níž podniky působí, která by obsahovala informace o ziscích nebo ztrátách před 
zdaněním, o zdanění zisků nebo ztrát a o obdržených státních dotacích.


