
RR\573187CS.doc PE 353.280v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004













2009

Výbor pro právní záležitosti

KONEČNÉ ZNĚNÍ
A6-0224/2005

1. 7. 2005

***I
ZPRÁVA
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních 
účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a o změně směrnice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS 
(KOM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Bert Doorn

Navrhovatel(*):
Wolf Klinz, Hospodářský a měnový výbor

(*) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu



PE 353.280v02-00 2/106 RR\573187CS.doc

CS

PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
                většina odevzdaných hlasů
     **I Postup spolupráce (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
                společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účetních 
závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a o změně směrnice Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS 
(KOM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0177)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 44 odst. 2 písm. g) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0005/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska Hospodářského a 
měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A6-0224/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Na základě práce tohoto výboru Komise 
vydala doporučení o „zabezpečení kvality 
certifikovaného auditora v EU“ v listopadu 
2000 a doporučení o nezávislosti 
„certifikovaných  auditorů“ v EU v květnu 
2002. Obě tato Doporučení jsou 
implementována členskými státy.

(4) Na základě práce tohoto výboru Komise 
vydala doporučení o „zabezpečení kvality 
certifikovaného auditora v EU“ v listopadu 
2000 a doporučení o nezávislosti 
„certifikovaných auditorů“ v EU v květnu 
2002.

Odůvodnění

Technické objasnění.

1 Úř. věst. C ..., ..., s. ....
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Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ  4A (nový)

 (4a) Cílem této směrnice je vysoká úroveň 
– i když ne plná – harmonizace požadavků 
na statutární audit. Členské státy 
vyžadující statutární audit uložit přísnější 
požadavky, pokud není ve znění směrnice 
stanoveno jinak. 

Odůvodnění 

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) Certifikovaní auditoři by měli dodržovat 
nejvyšší etické normy. Proto by se na ně 
měly vztahovat požadavky profesní etiky. 

(8) Certifikovaní auditoři by měli dodržovat 
nejvyšší etické normy. Proto by se na ně 
měly vztahovat požadavky profesní etiky. 
To se týká přinejmenším jejich funkce ve 
veřejném zájmu, jejich poctivosti, 
objektivity, jejich profesní kompetence a 
řádné péče. Funkce ve veřejném zájmu 
certifikovaných auditorů znamená, že širší 
okruh osob a institucí se spoléhá na kvalitu 
práce certifikovaného auditora. Dobrá 
kvalita auditu přispívá ke správnému 
fungování trhů tím, že zvyšuje integritu a 
efektivitu účetních výkazů. Komise může 
jako minimální normy přijmout prováděcí 
opatření o profesní etice. Při tom by měly 
být vzaty v úvahu zásady obsažené v 
etickém kodexu Mezinárodní federace 
účetních (IFAC);

Odůvodnění

Vyjasnění pojmu profesní etika.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Je důležité, aby certifikovaní auditoři a 
auditorské firmy respektovali soukromí 
klientů. Měli by proto být vázáni přísnými 

(9) Je důležité, aby certifikovaní auditoři a 
auditorské firmy respektovali soukromí 
klientů. Měli by proto být vázáni přísnými 
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pravidly pro důvěrnost a služební tajemství, 
které však nesmí bránit řádnému uplatňování 
účetních standardů.

pravidly pro důvěrnost a služební tajemství, 
které však nesmí bránit řádnému uplatňování 
ustanovení této směrnice. Pravidla týkající 
se utajení by se měla vztahovat i na všechny 
certifikované auditory a auditorské 
společnosti, kteří se daným úkolem již 
přestali zabývat.

Odůvodnění

Změny v bodu odůvodnění 9 odrážejí navrhovaný pozměňovací návrh zprávy ECON. Čl. 23 
odst. 4 již bere v úvahu pozměňovací návrh 22 zprávy ECON (viz kompromisní pozměňovací 
návrh článku 23).

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti by měli být nezávislí při 
provádění statutárního auditu. Pokud se 
dostanou do situace, která by mohla vést 
k porušení jejich nezávislosti, měli by se 
vzdát auditorského úkolu. Měli by rovněž 
odmítnout provedení jakékoli jiné než 
auditorské služby, která by mohla znamenat 
ohrožení jejich nezávislosti.

(10) Certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti by měli být nezávislí při 
provádění statutárního auditu. Kdyby se 
dostali do situace, kdy závažnost ohrožení 
jejich nezávislosti, i po uplatnění 
ochranných opatření ke zmírnění takového 
ohrožení, bude příliš vysoká, měli by se 
vzdát nebo se zdržet převzetí auditního 
úkolu. Závěr o existenci vztahu, který 
ohrožuje auditorovu nezávislost, se může 
v případě vztahu mezi auditorem a 
auditovaným subjektem lišit od případu 
vztahu mezi sítí a auditovaným subjektem.  
Objektivní, nezainteresovaná a 
informovaná strana by nedospěla k závěru, 
že vztah založený na členství mezi družstvy 
a neziskovými subjekty, které provádějí 
audit těchto družstev, porušuje nezávislost 
auditních subjektů, pokud družstva nemají 
vliv na průběh auditu.
K příkladům ohrožení nezávislosti 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti patří přímé nebo nepřímé 
finanční zájmy v auditovaném subjektu a 
poskytování dalších neauditorských služeb.  
Nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti může navíc 
ohrožovat výše odměny nebo její struktura. 
Typy ochranných opatření, jež mají být 
přijata ke zmírnění nebo vyloučení 
takových hrozeb, zahrnují zákazy, omezení, 
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jiná opatření, postupy a požadavky na 
zveřejnění. Certifikovaní auditoři a 
auditorské společnosti by měli odmítnout 
provedení jakékoli další neauditorské 
služby, která ohrožuje jejich nezávislost.  
Komise může přijmout formou 
minimálních standardů prováděcí opatření 
k ochraně nezávislosti. Přitom by Komise 
měla vzít v úvahu zásady obsažené 
v doporučení Komise ze dne 
16. května 2002 o nezávislosti 
certifikovaných auditorů v EU.
Pro účely stanovení nezávislosti auditorů 
musí být objasněn pojem „sítě“, v níž 
auditoři působí. V této souvislosti je třeba 
vzít v potaz různé okolnosti, jako jsou 
případy, kdy může být určitá struktura 
vymezena jako síť, protože je zaměřena na 
ziskovou činnosti nebo sdílení nákladů, což 
může být rovněž doloženo případy, kdy 
certifikovaní auditoři a/nebo auditorské 
společnosti mají společné obvyklé klienty. 
Kritéria pro dokázání, že existuje síť, by 
měla být posuzována a zvažována na 
základě všech existujících faktických 
okolností.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit pojem nezávislosti a lépe objasnit novou definici 
sítí v čl. 2 odst. 5, jak je navrhováno v kompromisním pozměňovacím návrhu k čl. 2 odst. 5. 
Rovněž obsahuje vyjasnění auditních subjektů opírajících se o členství, které nesledují žádné 
vlastní finanční zájmy a neřídí se zásadou maximalizace zisků. Účelem vytvoření takové 
organizace je poskytnout cenově výhodné vysoce kvalitní auditorské služby pouze členům. Při 
poskytování takových auditorských služeb je garantována organizační a osobní nezávislost 
subjektů na jejich členech.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)

 (10a) V případech vlastní revize nebo 
existence vlastního zájmu, kdy je vhodné 
chránit nezávislost certifikovaného 
auditora nebo auditorské společnosti, by 
mělo být spíše věcí členského státu než 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti rozhodnout, zda by se měl 
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certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost vzdát nebo nepřijmout auditní 
úkol s ohledem na jejich auditní klienty. 
Nemělo by to ale vést k situaci, kdy by 
členské státy měly obecnou povinnost 
bránit certifikovaným auditorům nebo 
auditorským společnostem v poskytování 
neauditorských služeb jejich auditním 
klientům. Pro určení, zda je vhodné, 
v případech existence vlastního zájmu 
nebo sebehodnocení, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost 
neprováděli statutární audit kvůli záruce 
nezávislosti certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti, by měla mezi 
zohledňované faktory patřit otázka, zda 
auditovaný subjekt veřejného zájmu vydal 
nebo nevydal převoditelné cenné papíry, 
s nimiž může být obchodováno na 
regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 18 směrnice 2004/39/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 
2004, na trzích finančních nástrojů1. 
------------------------------------
1  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1. 

Odůvodnění

Při stanovení požadavků na auditorovu nezávislost na subjektu, který je podroben auditu, je 
třeba rozlišovat mezi subjekty veřejného zájmu a podniky, které nejsou tímto vymezením pokryty.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Je důležité zajistit trvale vysokou 
kvalitu všech statutárních auditů, 
vyžadovaných právními předpisy 
Společenství. Všechny statutární audity by 
proto měly být prováděny na základě 
mezinárodních auditních standardů. 
Členským státům by mělo být dovoleno 
zavádět další auditní postupy, pouze pokud 
budou vyplývat ze zvláštních požadavků na 
rozsah statutárního auditu. 

(11) Je důležité zajistit trvale vysokou 
kvalitu všech statutárních auditů, 
vyžadovaných právními předpisy 
Společenství. Všechny statutární audity by 
proto měly být prováděny na základě 
mezinárodních auditních standardů. 
Opatření potřebná k uplatnění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi a 
s patřičným ohledem na prohlášení, které 
Komise učinila v Evropském parlamentu 
dne 5. února 2002 o uplatňování právních 
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předpisů týkajících se finančních služeb. 
Komise bude mít k dispozici technický 
výbor nebo skupinu pro audit, která bude 
Komisi nápomocna při posuzování 
správnosti mezinárodních auditních 
standardů (MAS) a bude dále zahrnovat 
systém státních kontrolních orgánů 
členských států. Aby bylo dosaženo 
maximálního stupně harmonizace, mělo by 
být členským státům dovoleno zavádět další 
vnitrostátní auditní postupy nebo 
požadavky, pouze pokud budou vyplývat ze 
zvláštních vnitrostátních právních 
požadavků na rozsah statutárního auditu u 
ročních nebo konsolidovaných účetních 
závěrek, za předpokladu, že přijaté 
standardy MAS tento požadavek 
nepokrývají. Členské státy by mohly 
pokračovat v těchto dodatečných 
auditorských postupech, dokud auditorské 
postupy a požadavky nebudou pokryty 
následně přijatými standardy MAS.  Pokud 
by však přijaté standardy MAS obsahovaly 
auditorské postupy, jejichž provádění by 
vedlo ke specifickému právnímu konfliktu s 
vnitrostátním právem, který vznikne na 
základě specifických vnitrostátních 
požadavků v souvislosti s rozsahem 
statutárního auditu, mohou členské státy 
vyjmout spornou část standardů MAS, 
dokud tyto konflikty trvají, pokud se použijí 
opatření podle čl. 26 odst. 3. Všechny 
dodatečné požadavky vynucené členskými 
státy by měly napomoci tomu, aby firemní 
roční závěrky získaly vyšší věrohodnost a 
vedly k veřejnému dobru. Výše uvedené 
znamená, že členské státy mohou například 
požadovat vypracování dodatečné zprávy 
auditora pro dozorčí radu nebo předepsat 
požadavky na vykazování a kontrolu 
vycházející z národních pravidel pro řízení 
firem.
__________________
1 Úř. věst. č. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží znění bodu odůvodnění 9 nařízení MAS, aby byly vyjasněny 
hranice, v nichž by byly uplatňovány komitologické pravomoci Komise. Aby byly vzaty v úvahu 
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obavy, které se objevily v souvislosti s přijetím MAS „en bloc“, bylo do sedmé věty přidáno slovo 
„všechny“.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) K přijetí mezinárodního auditorského 
standardu v rámci Společenství, je třeba, 
aby byl obecně mezinárodně přijímán a aby 
se na jeho vzniku, po otevřené a průhledné 
proceduře  podílely všechny zainteresované 
strany, aby přispíval k věrohodnosti ročních 
závěrek a konsolidovaných závěrek a aby 
přispěl k veřejnému blahu Evropy.

(12) Aby Komise mohla přijmout 
mezinárodní auditorský standard v rámci 
Společenství, je třeba, aby byl obecně 
mezinárodně přijímán a aby se na jeho 
vzniku, po otevřené a průhledné proceduře  
podílely všechny zainteresované strany, aby 
přispíval k věrohodnosti ročních závěrek a 
konsolidovaných závěrek a aby přispěl 
k veřejnému blahu Evropy.Potřeba přijmout 
prohlášení o mezinárodní auditorské praxi 
jako součást normy by měla být posouzena 
v rámci komitologického procesu případ od 
případu. Komise má zajistit, aby před 
zahájením přijímacího procesu byl 
proveden přezkum, aby bylo zjištěno, zda 
byly tyto požadavky splněny, a o výsledku 
tohoto přezkumu podá zprávu členům 
Auditorského regulativního výboru.

Odůvodnění

Objasňuje, že by měla být posuzována potřeba přijmout standardy MAS, a stanovuje postup.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) V případě konsolidovaných účetních 
závěrek je důležité, aby existovalo jasné 
vymezení odpovědností mezi 
certifikovanými auditory, kteří provádějí 
audit částí skupiny. Toho lze nejlépe 
dosáhnout tím, že auditor skupiny nese 
plnou zodpovědnost za auditní zprávu.

(13) V případě konsolidovaných účetních 
závěrek je důležité, aby existovalo jasné 
vymezení odpovědností mezi 
certifikovanými auditory, kteří provádějí 
audit částí skupiny. Za tímto účelem by 
auditor skupiny měl nést plnou 
zodpovědnost za auditní zprávu.

.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Pro lepší srovnatelnost společností 
aplikujících stejné účetní standardy by 
Komise měla mít možnost přijmout 

(14) Pro lepší srovnatelnost společností 
aplikujících stejné účetní standardy a pro 
zvýšení důvěry veřejnosti ve fungování 
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společnou zprávu o auditu pro audit roční 
účetní uzávěrky nebo konsolidované 
uzávěrky zpracované na základě 
schválených mezinárodních účetních 
standardů.

auditu Komise může přijmout společnou 
zprávu o auditu pro audit roční uzávěrky 
nebo konsolidované uzávěrky zpracované na 
základě schválených mezinárodních účetních 
standardů v případě, že vhodné standardy 
pro tuto zprávu nebyly přijaty na úrovni 
Společenství.

Odůvodnění

Nutné pro objasnění.

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Pravidelné kontroly jsou vhodným 
prostředkem k dosažení trvale vysoké 
kvality statutárních auditů. Certifikovaní  
auditoři a auditorské společnosti by proto 
měli podléhat systému záruky kvality, který 
bude fungovat nezávisle na kontrolovaných 
certifikovaných auditorech a auditorských 
společnostech.

(15) Pravidelné kontroly jsou vhodným 
prostředkem k dosažení trvale vysoké 
kvality statutárních auditů. Certifikovaní  
auditoři a auditorské společnosti by proto 
měli podléhat systému záruky kvality, který 
bude fungovat nezávisle na kontrolovaných 
certifikovaných auditorech a auditorských 
společnostech. Za účelem uplatnění 
ustanovení článku 29 o záruce kvality 
mohou členské státy stanovit, že pokud mají 
jednotliví auditoři společnou politiku 
záruky kvality, jedinými požadavky, ke 
kterým je třeba přihlížet, jsou ty platné pro 
auditorské společnosti. Členské státy 
mohou systém záruky kvality zorganizovat 
tak, že každý jednotlivý auditor bude 
podléhat kontrole záruky kvality alespoň 
každých šest let. Z tohoto ohledu by 
financování systému záruky kvality nemělo 
být vystaveno nemístnému vlivu. Komise by 
měla mít pravomoc přijmout prováděcí 
opatření v záležitostech, které souvisejí s 
organizací systému záruky kvality, a v 
souvislosti s jeho financováním v 
případech, kdy je důvěra veřejnosti v systém 
záruky kvality vážně ohrožena. Je 
podporován systém veřejné kontroly 
členských států, aby byl nalezen 
koordinovaný postup při provádění 
přezkumů záruky kvality s cílem vyvarovat 
se uvalování zbytečných břemen na dotčené 
strany.



PE 353.280v02-00 12/106 RR\573187CS.doc

CS

Odůvodnění

Doplnění bodu odůvodnění 15 bere v úvahu pozměňovací návrhy 5 a 26 stanoviska výboru 
ECON.

Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Členské státy by měly zorganizovat 
účelný systém veřejného dohledu nad 
certifikovanými auditory a auditorskými 
společnostmi založený na kontrole ve vlastní 
zemi. Právní úprava veřejného dohledu by 
měla umožnit účelnou spolupráci mezi 
dohledovými činnostmi členských států na 
úrovni Společenství. Příslušné orgány 
členských států by měly navzájem 
spolupracovat, kdykoli to bude nezbytné pro 
účely plnění jejich povinností při výkonu 
dohledu nad jimi schválenými 
certifikovanými auditory a auditorskými 
společnostmi. Taková spolupráce může 
významně přispět k zabezpečení trvale 
vysoké kvality statutárního auditu ve 
Společenství.

(17) Členské státy by měly zorganizovat 
účelný systém veřejného dohledu nad 
certifikovanými auditory a auditorskými 
společnostmi založený na kontrole ve vlastní 
zemi. Právní úprava veřejného dohledu by 
měla umožnit účelnou spolupráci mezi 
dohledovými činnostmi členských států na 
úrovni Společenství. Systém veřejného 
dohledu musí řídit osoby mimo danou 
profesi, které jsou poučené v oblastech 
příslušných pro statutární audit. Členské 
státy ale mohou dovolit, aby se na řízení 
systému veřejného dohledu podílel menší 
počet osob dané profese. Takovými osobami 
mimo profesi mohou být odborníci, kteří 
nebyli nikdy spojeni s auditorskou profesí 
nebo dřívější příslušníci této profese, kteří 
z ní odešli. Příslušné orgány členských států 
by měly navzájem spolupracovat, kdykoli to 
bude nezbytné pro účely plnění jejich 
povinností při výkonu dohledu nad jimi 
schválenými certifikovanými auditory a 
auditorskými společnostmi. Taková 
spolupráce může významně přispět 
k zabezpečení trvale vysoké kvality 
statutárního auditu ve Společenství. 
Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
účinnou spolupráci a koordinaci na 
evropské úrovni mezi příslušnými orgány 
určenými členskými  státy, jmenování 
jednoho subjektu odpovědného za 
zabezpečení spolupráce by se nemělo 
dotknout možnosti, aby každý jednotlivý 
orgán mohl přímo spolupracovat s dalšími 
příslušnými orgány ostatních členských 
států.

Odůvodnění

 Návrh je v souladu se zněním Rady.
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Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 17A (nový)

 (17a) Za účelem zajištění souladu s čl. 31 
odst. 3 (zásady veřejného dohledu) je 
osoba mimo danou profesi považována za 
poučenou v oblastech důležitých pro 
statutární audit buď kvůli její dřívější 
profesní kvalifikaci nebo alternativně 
kvůli tomu, že má znalosti přinejmenším 
jednoho z předmětů uvedených v článku 
8. 

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Certifikovaný auditor nebo auditní 
společnost by měl/a být jmenován/a na valné 
hromadě akcionářů auditovaného subjektu. 
Pro zajištění ochrany nezávislosti auditora je 
důležité zajistit, aby výpověď byla možná 
pouze v odůvodněných případech a pouze, 
pokud jsou tyto důvody sděleny orgánu nebo 
orgánům veřejného dohledu.

(18) Certifikovaný auditor nebo auditní 
společnost by měl/a být jmenován/a na valné 
hromadě akcionářů nebo členů 
auditovaného subjektu. Pro zajištění ochrany 
nezávislosti auditora je důležité zajistit, aby 
výpověď byla možná pouze v odůvodněných 
případech a pouze, pokud jsou tyto důvody 
sděleny orgánu nebo orgánům veřejného 
dohledu.

Odůvodnění

 Pojem „akcionáři nebo členové“ je běžným zněním v acquis Společenství a odráží rozdíly 
v řízení a správě podniků v členských zemích EU.

Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Auditní komise a efektivní systém 
interní kontroly přispívají k minimalizaci 
finančních a provozních rizik i rizika 
nedodržení předpisů a zvyšují kvalitu 
finančního výkaznictví.

(20) Auditní komise a efektivní systém 
interní kontroly přispívají k minimalizaci 
finančních a provozních rizik i rizika 
nedodržení předpisů a zvyšují kvalitu 
finančního výkaznictví. Členské státy 
mohou zohlednit doporučení Komise ze dne 
15. února 2005 o  úloze ředitelů bez 
exekutivních pravomocí nebo ředitelů 
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z oblasti kontroly v kótovaných 
společnostech a výborech (dozorčí) rady1, 
které stanovuje, jak by měly být zřizovány 
auditorské komise a jak by měly fungovat.
Členské státy mohou určit, že funkce 
přidělené auditorské komisi bude vykonávat 
správní nebo dozorčí orgán jako celek, když 
se má za to, že je to vhodné pro zvýšení 
účinnosti řízení společnosti. Požadavky 
ohledně složení stanovené v této směrnici 
by však měly být splněny v subjektech 
veřejného zájmu, které nesplňují kritéria 
čl. 2 odst. 1 písm. f) směrnice 2003/71/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
4. listopadu 2003 o prospektech, které se 
zveřejňují, když jsou cenné papíry nabízeny 
veřejnosti nebo přijímány k obchodování2, 
nebo které nejsou od této povinnosti 
osvobozeny na základě jiného ustanovení 
této směrnice.
_________________
1 Úř. věst. č. L 52, 25.2.2005, s. 51.
2 Úř. věst. č. L 345, 31.12.2003, s. 64.

Odůvodnění

Vyjasnění funkcí auditorských komisí s ohledem na pozměňovací návrhy článku 39.

Pozměňovací návrh 16
BOD ODŮVODNĚNÍ 20A (nový)

 (20a) S ohledem na povinnosti auditorské 
komise podle článku 39 nejsou 
certifikovaný auditor ani auditorská 
společnost žádným způsobem podřízeni 
komisi;

Odůvodnění

Bere v úvahu kompromisní pozměňovací návrhy k článku 39.

Pozměňovací návrh 17
BOD ODŮVODNĚNÍ 20B (nový)

 (20b) členské státy se mohou taktéž 
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rozhodnout, že povinnosti mít auditorskou 
komisi zprostí subjekty veřejného zájmu, 
jejichž převoditelné cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu. V této možnosti je zohledněna 
skutečnost, že v případech, kdy subjekt 
kolektivního investování funguje pouze za 
účelem spojení aktiv, nebude zřízení 
auditorské komise vždy vhodné. Finanční 
výkaznictví a související rizika nejsou 
srovnatelná s výkaznictvím a riziky jiných 
subjektů veřejného zájmu. Kromě toho 
působí subjekty kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a 
jejich správní společnosti v přesně 
vymezeném regulativním prostředí a 
vztahují se na ně specifické mechanismy 
řízení, jako jsou kontroly, které provádí 
jejich depozitář. Pro ty subjekty 
kolektivního investování, které nejsou 
harmonizovány směrnicí 85/611/EHS1, ale 
vztahují se na ně ekvivalentní ochranná 
opatření podle této druhé směrnice, má být 
členským státům umožněno, aby jim 
poskytly rovné zacházení jako subjektům 
kolektivního investování, které jsou 
harmonizovány na úrovni EU;
__________________
1 Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 
20. prosince 1985 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. č. L 375, 
31.12.1985, s. 3). Směrnice naposledy 
pozměněná směrnicí 2004/39/ES.

Odůvodnění

Bere v úvahu kompromisní pozměňovací návrhy k článku 39.

Pozměňovací návrh 18
BOD ODŮVODNĚNÍ 20C (nový)

 (20c) Za účelem posílení nezávislosti 
auditorů subjektů veřejného zájmu by se 
auditorští partneři provádějící audit 
takových subjektů měli střídat. Pro 
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zorganizování takového střídání by měly 
členské státy požadovat změnu klíčových 
auditorských partnerů jednajících s 
auditovaným subjektem, přičemž by 
auditorské firmě, s níž jsou klíčoví 
auditorští partneři spojeni, měly umožnit 
pokračovat ve výkonu funkce 
certifikovaného auditora v takovém 
subjektu. Pokud má členský stát za to, že se 
jedná o vhodný způsob, jak dosáhnout 
sledovaných cílů, může případně požadovat 
změnu auditorské společnosti, aniž jsou 
dotčena ustanovení čl. 40 odst. 2 této 
směrnice. Období střídání by mělo být v 
takovém případě dostatečně dlouhé.

Odůvodnění

Bere v úvahu kompromisní pozměňovací návrh k článku 40 o externím střídání.

Pozměňovací návrh 19
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Propojenost kapitálových trhů 
zdůrazňuje potřebu zajistit rovněž vysokou 
kvalitu práce prováděné auditory z třetích 
zemí v souvislosti s kapitálovým trhem 
Společenství. Předmětní auditoři by proto 
měli být registrování, aby bylo možné je 
podrobovat přezkumu v rámci zabezpečení 
kvality a aby podléhali systému vyšetřování 
a sankcí. Odchylky na bázi reciprocity by 
měly být možné, pokud by procházely 
zkouškou rovnocennosti organizovanou 
Komisí ve spolupráci s členskými státy.

(21) Propojenost kapitálových trhů 
zdůrazňuje potřebu zajistit rovněž vysokou 
kvalitu práce prováděné auditory z třetích 
zemí v souvislosti s kapitálovým trhem 
Společenství. Předmětní auditoři by proto 
měli být registrování, aby bylo možné je 
podrobovat přezkumu v rámci zabezpečení 
kvality a aby podléhali systému vyšetřování 
a sankcí. Odchylky na bázi reciprocity by 
měly být možné, pokud by procházely 
zkouškou rovnocennosti organizovanou 
Komisí ve spolupráci s členskými státy. 
V každém případě by měl být subjekt, který 
vydal převoditelné cenné papíry na 
regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 18 směrnice 2004/39/ES, vždy 
podroben auditu auditorem, který je buď 
zaregistrován v členském státě, nebo 
vykonává svou činnost pod dohledem 
příslušných orgánů třetí země, z níž auditor 
pochází, pokud je tato třetí země Komisí 
nebo členským státem uznána jako 
splňující požadavky rovnocenné 
požadavkům EU na poli zásad dohledu a 
systémů vyšetřování a sankcí a pokud je 
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tento přístup reciproční. Jestliže byl systém 
zabezpečení kvality třetí země posouzen 
určitým členským státem jako rovnocenný, 
neznamená to, že i ostatní členské státy jsou 
povinovány toto posouzení rovnocennosti 
jedním členským státem přijmout, ani to 
nepředjímá rozhodnutí Komise.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bere na jedné straně v úvahu požadavky na všechny audity prováděné 
ve společnostech, které jsou vedené na burzách v Evropské unii, a na straně druhé praktické 
důsledky pro příslušné orgány členských států EU z registrace auditorů z třetí země.

Pozměňovací návrh 20
BOD ODŮVODNĚNÍ 22

(22) Složitost auditů mezinárodních skupin 
si vyžaduje dobrou spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států a 
příslušnými orgány třetích zemí. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby byl přístup 
příslušných orgánů třetích zemí k auditním 
podkladovým materiálům a dalším 
dokumentům možný přes příslušné národní 
orgány. Kvůli ochraně práv dotčených 
stran a zároveň pro usnadnění přístupu 
k těmto písemnostem a dokumentům by 
mělo být členským státům dovoleno 
poskytovat přímý přístup příslušným 
orgánům třetích zemí s podmínkou 
souhlasu příslušného národního orgánu. 

(22) Složitost auditů mezinárodních skupin 
si vyžaduje dobrou spolupráci mezi 
příslušnými orgány členských států a 
příslušnými orgány třetích zemí. Členské 
státy by proto měly zajistit, aby byl přístup 
příslušných orgánů třetích zemí k auditním 
podkladovým materiálům a dalším 
dokumentům možný přes příslušné národní 
orgány. Kvůli ochraně práv dotčených 
stran a zároveň pro usnadnění přístupu 
k těmto písemnostem a dokumentům by 
mělo být členským státům dovoleno 
poskytovat přímý přístup příslušným 
orgánům třetích zemí s podmínkou 
souhlasu příslušného národního orgánu. 
Jedním z příslušných kritérií pro 
poskytnutí přístupu je adekvátnost 
příslušných orgánů v třetích zemích, o 
které rozhoduje Komise. Než Komise 
takové rozhodnutí přijme, mohou členské 
státy adekvátnost posuzovat samy, aniž 
bude dotčeno rozhodnutí Komise.

Odůvodnění

Tato změna bere na jedné straně v úvahu požadavky na všechny audity prováděné ve 
společnostech, které jsou přijaté na burzách v Evropské unii a na straně druhé praktické 
důsledky, které  plynou pro příslušné orgány členských států EU z registrace auditorů z třetí 
země. 
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Pozměňovací návrh 21
BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

 (22a) Zveřejnění informací uvedené 
v článku 34 by mělo proběhnout v souladu 
s pravidly pro přenos osobních údajů do 
třetích zemí, stanovených ve směrnici 
95/46/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 24. října 1995 o ochraně osob při 
zpracovávání osobních údajů a o volném 
pohybu takových údajů1.  

---------------------------------------

1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve 
znění nařízení (ES) č. 1882/2003 Evropského 
parlamentu a Rady (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 
1).

Odůvodnění

Základní směrnice by měla brát v úvahu směrnice EU o přenosu dat. 

Pozměňovací návrh 22
BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový)

(23a) Evropský parlament by měl mít od 
data, kdy je poprvé předložen návrh 
prováděcích opatření, tři měsíce na 
přezkoumání a na vyjádření stanoviska. 
Pokud Parlament během této doby přijme 
usnesení, bude návrh přezkoumán Komisí, 
a to podle článku 8 rozhodnutí 
1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 23
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

 (27a) Certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti jsou zodpovědní za provádění 
své činnosti s řádnou péčí, a proto by měli 
ručit za finanční škodu způsobenou 
nedostatečnou péčí. Avšak schopnost 
auditorů a auditorských společností získat 
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profesní pojištění odpovědnosti za náhradu 
škody musí zůstat nedotčena. To by nebylo 
možné, pokud by auditoři a auditorské 
společnosti podléhali neomezené finanční 
odpovědnosti za náhradu škody. 
Neomezená odpovědnost nebo nepřiměřeně 
vysoké stropy finanční odpovědnosti by 
mohly poškodit hospodářskou soutěž na 
trhu auditu tím, že by jednostranně 
zvýhodňovaly větší celky. Podle této 
směrnice by proto členské státy měly 
podniknout vhodná opatření k omezení 
zátěže z finanční odpovědnosti pro auditory 
a auditorské společnosti. Avšak vzhledem 
ke skutečnosti, že režimy odpovědnosti za 
škody se mohou v jednotlivých členských 
státech značně lišit, tato směrnice by měla 
předepisovat pouze cíl a nikoliv nástroje, 
které členské státy mají nebo mohou použít 
k dosažení tohoto cíle.

Odůvodnění

Neomezená odpovědnost není pojistitelná. Členské státy proto musí zajistit vhodný systém ručení 
z odpovědnosti. 

Pozměňovací návrh 24
ČLÁNEK 1

Tato směrnice stanovuje pravidla týkající 
se statutárního auditu ročních účetních 
závěrek a konsolidovaných účetních 
závěrek, pokud jsou tyto audity 
vyžadovány právem Společenství. 

Tato směrnice stanovuje pravidla týkající 
se statutárního auditu ročních účetních 
závěrek a konsolidovaných účetních 
závěrek.

Odůvodnění

Slovo „statutární“ už samo o sobě naznačuje, že takový audit je vyžadován právem Společenství.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 2 BOD 1

(1) „Statutárním auditem“ se rozumí audit 
ročních účetních závěrek nebo 
konsolidovaných účetních závěrek, pokud 
jej vyžaduje právo Společenství a je 

(1) „Statutárním auditem“ se rozumí audit 
ročních účetních závěrek nebo 
konsolidovaných účetních závěrek, pokud 
jej vyžaduje právo Společenství;
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prováděn v souladu s ustanoveními této 
směrnice;

Odůvodnění

Po uplatnění bude tato směrnice součástí práva Společenství.

Pozměňovací návrh 26
ČL. 2 BOD 3

(3) „Auditorská společnost“ je subjekt, který 
byl v souladu s ustanoveními této směrnice 
příslušnými orgány členské země bez ohledu 
na svoji právní formu určen k provádění 
statutárních auditů;

(3) „Auditorská společnost“ je právnická 
osoba nebo jiný subjekt, který byl v souladu 
s ustanoveními této směrnice příslušnými 
orgány členské země bez ohledu na svoji 
právní formu určen k provádění statutárních 
auditů;

Odůvodnění 

Návrh Komise nepřipouští činnost auditorských institucí spořitelen a družstevních záložen, neboť 
tyto útvary v uvedeném smyslu nejsou společnostmi.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 2 BOD 3A (nový)

(3a) „Auditorským subjektem z třetí země“ 
se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho 
právní formu, který provádí audity 
ročních nebo konsolidovaných účetních 
závěrek společnosti registrované v třetí 
zemi;

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 2 BOD 3B (nový)

(3b) „Auditorem z třetí země“ se rozumí 
fyzická osoba, která provádí audity 
ročních nebo konsolidovaných účetních 
závěrek společnosti registrované v třetí 
zemi.
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Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 2 BOD 4

(4) „Skupinovým auditorem“ se rozumí 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost, který (která) provádí statutární 
audit konsolidovaných účetních závěrek;

(4) „Skupinovým auditorem“ se rozumí 
certifikovaný auditor (auditoři) nebo 
auditorská společnost (společnosti), kteří 
(které) provádějí statutární audit 
konsolidovaných účetních závěrek;

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 2 ODST. 5

(5) „Síť“ znamená větší strukturu, ke které 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost patří a která používá společné 
obchodní jméno nebo jejímž prostřednictvím 
se sdílí profesní zdroje;

(5) „Síť“ znamená větší strukturu:

 - která je zaměřená na spolupráci, ke které 
patří certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost, a;
která je jasně orientovaná na dělení zisku a 
nákladů nebo má společné vlastnictví, 
řízení nebo management, společné zásady a 
postupy kontroly kvality, společnou 
obchodní strategii, používá společné 
obchodní jméno nebo významnou část 
profesních zdrojů;

Odůvodnění

Definice sítě v čl. 2 odst. 5 byla přepracována. Pro další vyjasnění definice sítě byla v bodě 
odůvodnění 10 přidána další věta, kterou navrhuje kompromisní pozměňovací návrh bodu 
odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 31
ČL. 2 BOD 8
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(8) „Příslušnými orgány“ se rozumí úřady 
nebo orgány určené zákonem, které 
odpovídají za regulaci a dohled nad 
certifikovanými auditory a auditorskými 
společnostmi; 

(8)„Příslušnými orgány“ se rozumí úřady 
nebo orgány určené zákonem, které mají 
na starosti regulaci a/nebo dohled nad 
certifikovanými auditory a auditorskými 
společnostmi nebo jejich zvláštními 
aspekty; odkaz na „příslušný orgán“ 
v určitém článku znamená odkaz na 
orgán nebo organizaci (organizace) 
odpovídající za funkce uvedené 
v předmětném článku;

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 2 ODST. 9

(9) „Mezinárodními auditními standardy“ se 
rozumí International Standards on Auditing 
(ISA) a související Mezinárodní prohlášení 
o auditorské praxi v míře, v níž se týkají 
statutárního auditu;

(9) „Mezinárodními auditními standardy“ se 
rozumí International Standards on Auditing 
(ISA) a související prohlášení a standardy v 
míře, v níž se týkají statutárního auditu;

Odůvodnění

Rovněž se týká souvisejících standardů, jako je mezinárodní standard řízení kvality.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 2 BOD 11

(11) „Subjekty veřejného zájmu“ se rozumí 
subjekty, které mají značný veřejný 
význam kvůli povaze své činnosti, své 
velikosti nebo počtu svých zaměstnanců, 
zejména pak společnosti, které se řídí 
právem členského státu, s jejichž cennými 
papíry je možné obchodovat na 
regulovaném trhu kteréhokoli členského 
státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 Směrnice 
Rady 93/22/EHS, banky a další finanční 
instituce a pojišťovny. 

(11) „Subjekty veřejného zájmu“ se rozumí 
subjekty, které se řídí právem členského 
státu, s jejichž převoditelnými cennými 
papíry je možné obchodovat na 
regulovaném trhu kteréhokoli členského 
státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 
směrnice 2004/39/ES, úvěrové instituce ve 
smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 2000/12/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 20. března 2000 týkající se zahájení a 
výkonu činnosti úvěrových institucí1 a 
pojišťoven, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 
směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. 
prosince 1991 o ročních účetních 
závěrkách a konsolidovaných účetních 
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závěrkách pojišťoven2. Členské státy 
mohou za subjekty veřejného zájmu 
označit další subjekty, například ty, které 
jsou důležité z hlediska veřejného zájmu 
kvůli povaze své činnosti, své velikosti 
nebo počtu svých zaměstnanců;  
-----------------------------------------

1 Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2004/39/ES.
2 Úř. věst.  374, 31.12.1991, s. 7. Směrnice ve 
znění směrnice 2003/51/EC Evropského 
parlamentu a Rady (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 
16).

Odůvodnění

S ohledem na důsledky toho, že je společnost považována za subjekt veřejného zájmu, musí být 
pojem subjektu veřejného zájmu jasně vymezen.

Pozměňovací návrh 34
ČL. 2 BOD 11A (nový)

 (11a) „Družstvem” se rozumí evropské 
družstvo, jak je vymezeno v článku 1 
nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze 
dne 22. července 2003 o stanovách 
evropského družstva (SCE)1, nebo 
jakékoli jiné družstvo, u něhož je podle 
právních předpisů Společenství 
vyžadováno provedení statutárního 
auditu, jako jsou úvěrové instituce ve 
smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 2000/12/ES 
Evropského parlamentu a Rady a 
pojišťovny, jak jsou vymezeny v čl. 2 
odst. 1 směrnice 91/674/EHS;

----------------------------------------

1 Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1. Nařízení ve znění 
rozhodnutí společného výboru EHP č. 15/2004 
(Úř. věst. L 116, 22.4.2004, s. 68).

Odůvodnění

Vzhledem k důležité roli družstev v členských státech EU by měla být družstva jasně vymezena.
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Pozměňovací návrh 35
ČL. 2 BOD 11B (nový)

 (11b) „Osobou mimo profesi“ se myslí 
jakákoli fyzická osoba, které nejméně po 
tři roky před svým zapojením do řízení 
systému veřejného dohledu nevykonávala 
statutární audity, neměla hlasovací právo 
v auditorské společnosti, nebyla členem 
správního nebo řídicího orgánu 
auditorské společnosti a nebyla 
zaměstnána či jinak spojena s auditorskou 
společností. 

Odůvodnění

Pojem osoby mimo profesi musí být jasně vymezen. 

Pozměňovací návrh 36
ČL. 2 BOD 11C (nový)

 (11c) „Klíčovým auditorem (auditory)“ se 
rozumí:
a) certifikovaný auditor (auditoři), který je 
jmenován (kteří  jsou jmenováni) 
auditorskou společností pro určitý auditní 
úkol, v němž má hlavní odpovědnost za 
provedení statutárního auditu jménem 
auditorské společnosti;
nebo
b) v případě skupinového auditu 
přinejmenším certifikovaný auditor 
(auditoři), který je určen (kteří jsou 
určeni) auditorskou společností jako 
hlavní odpovědná osoba za provedení 
statutárního auditu na úrovni skupiny a 
auditor (auditoři), který je jmenován 
(kteří jsou jmenováni) jako hlavní 
odpovědná osoba na úrovni významných 
dceřiných společností, nebo 
c) certifikovaný auditor (auditoři), který 
podepisuje (kteří podepisují) auditní 
zprávu.

Odůvodnění

Technické objasnění.
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Pozměňovací návrh 37
ČLÁNEK 3

1. Každý členský stát určí příslušné 
orgány, které odpovídají za schvalování 
certifikovaných auditorů a auditorských 
společností. Příslušnými orgány mohou 
být profesní sdružení, pokud podléhají 
veřejnému dohledu, jak je to uvedeno 
v článcích 31 a 42

1. Statutární audity provádějí 
certifikovaní auditoři nebo auditorské 
společnosti, které byli schváleni členským 
státem vyžadujícím statutární audit. 

2. Statutární audity provádějí jen 
certifikovaní auditoři nebo auditorské 
společnosti, kteří byli schválení členským 
státem, v němž je statutární audit 
prováděn. 

2. Každý členský stát určí příslušné 
orgány, které odpovídají za schvalování 
certifikovaných auditorů a auditorských 
společností. 
Příslušnými orgány mohou být profesní 
sdružení, pokud podléhají systému 
veřejného dohledu, stanovenému touto 
směrnicí.

2a. Aniž je dotčen článek 11, příslušné 
orgány členských států mohou jako 
certifikované auditory schválit fyzické 
osoby splňující přinejmenším podmínky 
stanovené v článcích 4 a 6 až 10. 

3. Příslušné orgány členských států 
schválí jako certifikované auditory fyzické 
osoby, které splňují přinejmenším 
podmínky stanovené v článcích 4 až 10. 
Jako auditorské společnosti schválí jen ty 
subjekty, které splňují následující 
podmínky:

3. Příslušné orgány členských států 
mohou jako auditorské společnosti 
schválit jen ty subjekty, které splňují 
podmínky v písmenech a) až ca) 
uvedených níže. Členské státy mohou 
předepsat další podmínky týkající se 
písmene c), které budou úměrné 
sledovaným cílům a nepůjdou za hranice 
toho, co je zcela nezbytné.

a) fyzické osoby, které provádějí statutární 
audity jménem auditorské společnosti, 
musí splňovat přinejmenším podmínky 
uložené v článcích 4 až 10 a musí být 
schváleny jako certifikovaní auditoři 
v členském státě auditorské společnosti; 

a) fyzické osoby, které provádějí statutární 
audity jménem auditorské společnosti, 
musí splňovat přinejmenším podmínky 
uložené v článcích 4 a 6 až 12 a musí být 
schváleny jako certifikovaní auditoři 
v daném členském státě; 

b) většinu hlasovacích práv musí držet 
certifikovaní auditoři nebo auditorské 
společnosti schválené v členském státě; 

b) většinu hlasovacích práv musí držet 
auditorské společnosti, které byly 
schváleny v kterémkoli členském státě, 
nebo fyzické osoby, které splňují 
přinejmenším podmínky uložené 
v článcích 4 a 6 až 12; členské státy 
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mohou stanovit, že i takové fyzické osoby 
musí být schváleny v některém členském 
státě. Pro účely statutárního auditu 
v případě družstev a podobných subjektů, 
jak je uvedeno v článku 45 směrnice 
86/635/EHS, mohou členské státy 
přijmout jiná zvláštní ustanovení o 
hlasovacích právech; 

c) většinu členů správního nebo řídicího 
orgánu auditorské společnosti musí tvořit 
certifikovaní auditoři nebo auditorské 
společnosti, které jsou schváleny 
v některém členském státě. Nemá-li daný 
orgán více než dva členy, musí být jeden 
z nich certifikovaným auditorem nebo 
auditorskou společností schválenou 
v některém členském státě. 

c) většinu v rozsahu maximálně 75 % 
členů správního nebo řídicího orgánu 
společnosti musí tvořit auditorské 
společnosti, které jsou schváleny 
v některém členském státě, nebo fyzické 
osoby, které splňují přinejmenším 
podmínky uložené články 4 a 6 až 12; 
členské státy mohou stanovit, že tyto 
fyzické osoby musí být schváleny 
v některém členském státě. Nemá-li daný 
orgán více než dva členy, musí jeden 
z nich splňovat přinejmenším podmínky 
z tohoto odstavce;  

ca) společnost splňuje podmínky uložené 
v článku 4.

Odůvodnění

Objasňují se tím podmínky, za nichž mohou být schvalovány auditorské společnosti. 

Pozměňovací návrh 38
ČLÁNEK 4

Příslušné orgány členského státu udělí 
souhlas jen fyzickým osobám nebo 
společnostem s dobrou pověstí, které se 
nezabývají žádnou činností neslučitelnou 
s funkcí statutárního auditu. 

Příslušné orgány členského státu mohou 
udělit souhlas jen fyzickým osobám nebo 
společnostem s dobrou pověstí. 

Odůvodnění

Pojem „dobrá pověst“ už sám o sobě říká, že se dotyčná fyzická osoba nebo společnost nezabývá 
žádnou činností, která je neslučitelná s funkci statutárního auditu.

Pozměňovací návrh 39
ČLÁNEK 5
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1. Schválení certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti se zruší, pokud byla 
dobrá pověst dotyčné osoby nebo 
společnosti vážně narušena. 

1. Schválení certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti se zruší, pokud byla 
dobrá pověst dotyčné osoby nebo 
společnosti vážně narušena. Členské státy 
ale mohou poskytnout přiměřenou dobu 
ke splnění požadavků na dobrou pověst. 

2. Schválení auditorské společnosti se 
zruší, není-li nadále plněna některá 
z podmínek uložených v článku 3. Členské 
státy ale mohou poskytnout odklad v trvání 
nejdéle šesti měsíců ke splnění těchto 
podmínek.  

2. Schválení auditorské společnosti se 
zruší, není-li nadále plněna některá 
z podmínek uložených v čl. 3, odst. 4 písm. 
b) a c). Členské státy ale mohou 
poskytnout přiměřenou dobu ke splnění 
těchto požadavků.  

2a. Když je z jakéhokoli důvodu zrušeno 
schválení certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti, sdělí příslušný 
orgán členského státu, v němž bylo 
schválení zrušeno, tuto skutečnost a 
důvody zrušení odpovídajícímu 
příslušnému orgánu členských států, 
v němž jsou certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost rovněž schváleni a 
které jsou uvedeny v rejstříku členského 
státu provádějícího zrušení v souladu s čl. 
16 odst. 1 písm. ba).

Odůvodnění

Auditoři by měli dostat příležitost ke splnění požadavků na dobrou pověst, jak je to stanoveno 
v této směrnici.

Pozměňovací návrh 40
ČLÁNEK 6

Fyzická osoba může být schválena 
k provádění statutárního auditu jen když 
dosáhla vzdělání opravňujícího k přijetí na 
vysokou školu a pak absolvovala kurs 
teoretické výuky a prošla praktickou 
výukou a složila zkoušku z odborných 
schopností na úrovni závěrečné zkoušky na 
vysoké škole, státem organizované a 
uznané.

Aniž je dotčen článek 11, fyzická osoba 
může být schválena k provádění 
statutárního auditu jen když dosáhla 
vzdělání opravňujícího k přijetí na vysokou 
školu nebo vzdělání rovnocenné úrovně a 
pak absolvovala kurs teoretické výuky a 
prošla praktickou výukou a složila zkoušku 
z odborných schopností na úrovni 
závěrečné zkoušky na vysoké škole nebo 
na úrovni rovnocenné zkoušky 
organizované nebo uznané členským 
státem. 
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Odůvodnění

Tato změna reaguje na skutečnost, že ne ve všech členských státech mají auditoři vysokoškolské 
vzdělání. 

Pozměňovací návrh 41
ČLÁNEK 8

Článek 8 Článek 8

Test teoretických znalostí Test teoretických znalostí

1. Test teoretických znalostí zahrnutý do 
zkoušky pokryje především následující 
předměty:

1. Test teoretických znalostí zahrnutý do 
zkoušky pokryje především následující 
předměty: 

(a) všeobecnou účetní teorii a pravidla, (a) všeobecnou účetní teorii a pravidla,

(b) právní požadavky a normy vztahující se 
k přípravě roční a konsolidované závěrky,

(b) právní požadavky a normy vztahující se 
k přípravě roční a konsolidované závěrky,

(c) mezinárodní účetní normy, (c) mezinárodní účetní normy,

(d) finanční analýzy, (d) finanční analýzy,

(e) účtování nákladů a manažerské 
účetnictví,

(e) účtování nákladů a manažerské 
účetnictví,

(f) risk management a interní kontrolu, (f) risk management a interní kontrolu,

(g) audit, (g) audit a profesní dovednosti,
(h) právní požadavky a profesní normy 
vztahující se ke statutárnímu auditu a 
certifikovaným auditorům,

(h) právní požadavky a profesní normy 
vztahující se ke statutárnímu auditu a 
certifikovaným auditorům,

(i) mezinárodní auditní standardy, (i) mezinárodní auditní standardy,

(j) profesní dovednosti,
(k) profesní etiku a nezávislost. (k) profesní etiku a nezávislost.

2. Pokud jsou pro audit důležité, pokryje i: 2. Pokud jsou pro audit důležité, pokryje 
alespoň i:

(a) firemní právo a řízení firmy, (a) firemní právo a řízení firmy,

(b) zákon o konkurzním řízení a podobné 
postupy,

(b) zákon o konkurzním řízení a podobné 
postupy,

(c) daňové zákony, (c) daňové zákony,

(d) občanský a obchodní zákoník, (d) občanský a obchodní zákoník,

(e) zákony týkající se sociálního pojištění a 
zaměstnanosti,

(e) zákony týkající se sociálního pojištění a 
zaměstnanosti,

(f) informatiku a počítače, (f) informatiku a počítače,
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(g) obchod, všeobecnou a finanční 
ekonomii,

(g) obchod, všeobecnou a finanční 
ekonomii,

(h) matematiku a statistiku, (h) matematiku a statistiku,

(i) základní pravidla finančního řízení 
podniku.

(i) základní pravidla finančního řízení 
podniku.

3. Komise může, v souladu s postupem dle 
čl. 49 odst. 2, upravit seznam předmětů, 
které mají být zahrnuty do testu teoretických 
znalostí, o nichž hovoří odstavec 1.

3. Komise může, v souladu s postupem dle 
čl. 49 odst. 2, upravit seznam předmětů, 
které mají být zahrnuty do testu teoretických 
znalostí, o nichž hovoří odstavec 1. Komise 
vezme při přijímání těchto prováděcích 
opatření v úvahu vývoj v oblasti auditu a 
v auditorské profesi.

Odůvodnění

V souladu se zněním textu Rady.

Pozměňovací návrh 42
ČL. 9 ODST. 2

2. Odchylně od článku 7 může členský stát 
stanovit, že držitel vysokoškolského titulu 
nebo srovnatelné kvalifikace v jedné nebo 
více oblastech uvedených v článku 8 může 
být zproštěn povinnosti absolvovat test 
schopnosti praktického uplatnění 
teoretických znalostí z těchto oblastí, 
pokud v nich získal praktický výcvik, který 
je potvrzen státem uznávanou zkouškou 
nebo diplomem. 

2. Odchylně od článku 7 může členský stát 
stanovit, že držitel vysokoškolského titulu 
nebo srovnatelné kvalifikace v jedné nebo 
více oblastech uvedených v článku 8 může 
být zproštěn povinnosti absolvovat test 
schopnosti praktického uplatnění 
teoretických znalostí z těchto oblastí, 
pokud v nich získal praktický výcvik, který 
je potvrzen státem uznávanou zkouškou 
nebo diplomem.

Pozměňovací návrh 43
ČL. 10 ODST. 2

2. Členské státy zajistí, aby veškerou 
výuku prováděly osoby skýtající 
odpovídající záruky za výuku. 

2. Členské státy zajistí, aby veškerou 
výuku prováděly osoby skýtající 
odpovídající záruky svých schopností 
poskytovat praktickou výuku. 
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Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 44
ČLÁNEK 11

Členské státy mohou jako certifikovaného 
auditora schválit osobu, která nesplňuje 
podmínky stanovené v článku 6, pokud 
může prokázat buď: 

Členské státy mohou jako certifikovaného 
auditora schválit osobu, která nesplňuje 
podmínky stanovené v článku 6, pokud on 
či ona může prokázat buď: 

a) že se po dobu 15 let zabývala odbornými 
činnostmi, které jí umožnily získat 
dostatečné zkušenosti v oblasti financí, 
práva a účetnictví, a že složila zkoušku 
z odborných schopností uvedenou v článku 
6, nebo  

a) že se on či ona  po dobu 15 let zabývala 
odbornými činnostmi, které jemu či jí  
umožnily získat dostatečné zkušenosti v 
oblasti financí, práva a účetnictví, a že 
složila zkoušku z odborných schopností 
uvedenou v článku 7, nebo  

b) že se po dobu sedmi let zabývala 
odbornými činnostmi v těchto oblastech a 
navíc absolvovala praktickou výuku 
uvedenou v článku 10 a složila zkoušku 
z odborných schopností uvedenou v článku 
6. 

b) že se on či ona po dobu sedmi let 
zabývala odbornými činnostmi v těchto 
oblastech a navíc absolvovala praktickou 
výuku uvedenou v článku 10 a složila 
zkoušku z odborných schopností uvedenou 
v článku 7.

Odůvodnění

Předpisy EU musí odrážet skutečnost. 

Pozměňovací návrh 45
ČL. 12 ODST. 2

2. Délka odborné činnosti jakož i praktické 
výuky nesmí být kratší než kurs teoretické 
výuky a praktické výuky požadovaný 
v článku 6. 

2. Délka odborné činnosti jakož i praktické 
výuky nesmí být kratší než kurs teoretické 
výuky a praktické výuky požadovaný 
v článku 10. 

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 46
ČLÁNEK 14
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Příslušné orgány členských států zavedou 
postupy pro schvalování certifikovaných 
auditorů, kteří byli schváleni v jiných 
členských státech. Tyto postupy nepůjdou 
za hranice požadavku na zkoušku 
způsobilosti podle článku 4 směrnice Rady 
89/48/EHS. Zkouška způsobilosti pokrývá 
jen ty odpovídající znalosti certifikovaného 
auditora, tj. právní a správní předpisy 
předmětného členského státu, které jsou 
příslušné pro statutární audit.  

Příslušné orgány členských států zavedou 
postupy pro schvalování certifikovaných 
auditorů, kteří byli schváleni v jiných 
členských státech. Tyto postupy nepůjdou 
za hranice požadavku na zkoušku 
způsobilosti podle článku 4 směrnice Rady 
89/48/EHS. Zkouška způsobilosti, vedená 
v jednom z jazyků přípustných podle 
jazykových pravidel platných v daném 
členském státě, pokrývá jen ty 
odpovídající znalosti certifikovaného 
auditora, tj.  právní a správní předpisy 
daného členského státu, které jsou 
příslušné pro statutární audit.  

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 47
ČLÁNEK 15

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 
auditoři a auditorské společnosti, které byly 
schváleny, byli registrováni ve veřejném 
registru v souladu s články 16 a 17.

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 
auditoři a auditorské společnosti, které byly 
schváleny, byli registrováni ve veřejném 
registru v souladu s články 16 a 17. Ve 
výjimečných případech mohou členské státy 
přestat uplatňovat požadavky stanovené v 
článcích 15 a 16 o zveřejňování informací 
pouze v míře nezbytné pro snížení 
bezprostřední, významné hrozby pro osobní 
bezpečí jakékoli osoby.

2. Členské státy zajistí, aby každý 
certifikovaný auditor a auditorská společnost 
byli ve veřejném registru označeni 
individuálním číslem. Registrační informace 
jsou v registru zapsány a vedeny v 
elektronické formě a jsou veřejnosti 
přístupné elektronickou formou. 

2. Členské státy zajistí, aby každý 
certifikovaný  auditor a auditorská 
společnost byli ve veřejném registru 
označeni individuálním číslem. Registrační 
informace jsou v registru uloženy v 
elektronické formě a jsou veřejnosti 
přístupné elektronickou formou.

3. Veřejný registr rovněž obsahuje název a 
adresu příslušných orgánů pověřených 
zaručením kvality podle článku 29, 
vyšetřováním a sankcemi pro certifikované 
auditory a auditorské společnosti podle 
článku 30 a veřejným dohledem podle 
článku 31.

3. Veřejný registr rovněž obsahuje název a 
adresu příslušných orgánů pověřených 
schvalováním podle článku 3, zaručením 
kvality podle článku 29, vyšetřováním a 
sankcemi pro certifikované auditory a 
auditorské společnosti podle článku 30 a 
veřejným dohledem podle článku 31.
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4. Členské státy zajistí, aby byl veřejný 
registr podle odstavce 1 tohoto článku plně 
funkční nejpozději jeden rok od data 
uvedeného v čl. 53 odst. 1. 

4. Členské státy zajistí, aby byl veřejný 
registr podle odstavce 1 tohoto článku plně 
funkční nejpozději jeden rok od data 
uvedeného v čl. 53 odst. 1.

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se registrace statutárních auditorů a auditorských firem.

Pozměňovací návrh 48
ČLÁNEK 16

V případě certifikovaných auditorů 
obsahuje veřejný rejstřík přinejmenším 
následující informace: 

1. V případě certifikovaných auditorů 
obsahuje veřejný rejstřík přinejmenším 
následující informace: 

a) jméno, adresu a registrační číslo; a) jméno, adresu a registrační číslo; 

b) v případě potřeby jméno a adresu 
auditorské společnosti, u které je 
certifikovaný auditor zaměstnán, nebo s níž 
je spojen jako společník nebo jinak;

b) v případě potřeby jméno, adresu, adresu 
webových stránek a registrační číslo  
auditorské společnosti, u které je 
certifikovaný auditor zaměstnán, nebo s níž 
je spojen jako společník nebo jinak; 

ba) všechny další registrace jako 
certifikovaného auditora provedené u 
příslušných orgánů jiných členských států 
a jako auditora v třetích zemích, včetně 
jména (jmen) registračního orgánu 
(orgánů) a v případě potřeb i 
registračního čísla (čísel).

2. Auditoři ze třetích zemí zaregistrovaní 
podle článku 45 se v rejstříku označí jasně 
jako takoví a nikoli jako certifikovaní 
auditoři. 

Odůvodnění

Odstavec 1: technické objasnění. Odstavec 2: auditoři ze třetích zemí nejsou schváleni v EU a 
proto nemají statut certifikovaných auditorů.

Pozměňovací návrh 49
ČLÁNEK 17
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V případě auditorských společností 
obsahuje veřejný rejstřík přinejmenším 
následující informace: 

1. V případě auditorských společností 
obsahuje veřejný rejstřík přinejmenším 
následující informace: 

a) jméno, adresu a registrační číslo; a) jméno, adresu a registrační číslo;

b) právní formu; b) právní formu;

c) informace o kontaktech, hlavní 
kontaktní osobu a v případě potřeby adresu 
webových stránek; 

c) informace o kontaktech, hlavní 
kontaktní osobu a v případě potřeby adresu 
webových stránek; 

d) adresy všech kanceláří v členském státě; d) adresy všech kanceláří v členském státě; 

e) jména a registrační čísla všech 
certifikovaných auditorů zaměstnaných u 
auditorské společnosti nebo s ní spojených 
jako společníci či jinak;

e) jména a registrační čísla všech 
certifikovaných auditorů zaměstnaných u 
auditorské společnosti nebo s ní spojených 
jako společníci či jinak;

f) jména a obchodní adresy všech vlastníků 
a akcionářů; 

f) jména a obchodní adresy všech vlastníků 
a akcionářů; 

g) jména a obchodní adresy všech členů 
správního nebo řídicího orgánu; 

g) jména a obchodní adresy všech členů 
správního nebo řídicího orgánu; 

h) v případě potřeby členství v síti a 
seznam jmen a adres členských a 
přidružených firem nebo udání místa, kde 
jsou takové informace veřejně dostupné.

h) v případě potřeby členství v síti a 
seznam jmen a adres členských a 
přidružených firem nebo udání místa, kde 
jsou takové informace veřejně dostupné;

ha) všechny další registrace jako 
auditorské společnosti provedené u 
příslušných orgánů jiných členských států 
a jako auditorského subjektu v třetích 
zemích včetně jména (jmen) registračního 
orgánu (orgánů) a v případě potřeby i 
registračního čísla (čísel).  

2. Auditorské subjekty ze třetích zemí, 
zaregistrované podle článku 45, se 
v rejstříku označí jasně jako takové a 
nikoli jako auditorské firmy. 

Odůvodnění

Odstavec 1: technické objasnění. Odstavec 2: auditoři ze třetích zemí nejsou schváleni v EU a 
proto nemají statut certifikovaných auditorů.

Pozměňovací návrh 50
ČLÁNEK 19

Informace zapsané do veřejného rejstříku 
podle článků 16 a 17 podepíše 

Informace poskytnuté příslušným 
orgánům podle článků 16, 17 a 18 
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certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost. Podepsání může být provedeno 
formou elektronického podpisu ve smyslu 
čl. 2 odst. 2 směrnice 1999/93/ES 
Evropského parlamentu a Rady. 

podepíše certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost. Pokud příslušný 
orgán požaduje poskytnutí informací 
elektronickou cestou, může se provést 
například formou elektronického podpisu 
ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 
1999/93/ES Evropského parlamentu a 
Rady.

Odůvodnění

Poskytováním elektronických informací se snižuje v Evropské unii administrativní zatížení.

Pozměňovací návrh 51
KAPITOLA IV NADPIS

Profesní etika a služební tajemství. 
Profesní etika, služební tajemství a 
nezávislost 

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 52
ČLÁNEK 21

1. Členské státy zajistí, aby se na všechny 
certifikované auditory a auditorské 
společnosti vztahovaly zásady profesní 
etiky, které zahrnují  minimálně celkovou 
odpovědnost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti vůči veřejnosti, 
jejich poctivost a objektivnost a jejich 
profesní kompetenci a řádnou péči. 

1. Členské státy zajistí, aby se na všechny 
certifikované auditory a auditorské 
společnosti vztahovaly zásady profesní 
etiky. Tyto zásady zahrnují přinejmenším 
jejich funkce ve veřejném zájmu, jejich 
poctivost, objektivitu, jejich profesní 
kompetenci a řádnou péči. 

2. Komise může přijmout prováděcí opatření 
k profesní etice v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 49 odst. 2.

2. S cílem zajistit důvěru ve funkci auditu a 
jednotné uplatňování odstavce 1 může 
Komise v souladu s postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijmout prováděcí opatření týkající 
se zásad o profesní etice.

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se profesní etiky.
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Pozměňovací návrh 53
ČLÁNEK 22

Článek 22
Důvěrnost a profesní mlčenlivost

Článek 23
Důvěrnost a profesní mlčenlivost

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
informace a dokumenty, k nimž má 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost při provádění statutárního auditu 
přístup, byly chráněny vhodnými předpisy o 
důvěrnosti a profesní mlčenlivosti. 

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
informace a dokumenty, k nimž má 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost při provádění statutárního auditu 
přístup, byly chráněny vhodnými předpisy o 
důvěrnosti a profesní mlčenlivosti. 

2. Předpisy o důvěrnosti a profesní 
mlčenlivosti týkající se certifikovaných 
auditorů nebo auditorských společností 
neohrožují vynucování uplatňování 
účetních norem příslušnými vnitrostátními 
orgány nebo výměnu relevantních 
informací s jinými auditory či příslušnými 
orgány jiných členských států podle článku 
34 v případě mezinárodních skupinových 
auditů.

2. Předpisy o důvěrnosti a profesní 
mlčenlivosti týkající se certifikovaných 
auditorů nebo auditorských společností 
neohrožují vynucování ustanovení této 
směrnice. 

3. Pokud jsou certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost nahrazeni jiným 
certifikovaným auditorem nebo 
auditorskou společností, poskytnou bývalý 
certifikovaný auditor nebo bývalá 
auditorská společnost novému 
certifikovanému auditorovi nebo auditorské 
společnosti přístup ke všem informacím, 
které se týkají auditovaného subjektu.
4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku 
s ohledem na přidělení auditu budou platit i 
pro certifikovaného auditora nebo 
auditorskou společnost, kteří na 
konkrétním auditorském úkolu přestali 
pracovat, nebo pro bývalého 
certifikovaného auditora nebo auditorskou 
společnost.

Odůvodnění

Tento kompromisní pozměňovací návrh spojuje různé pozměňovací návrhy různých odstavců 
článku 22 o důvěrnosti a profesním tajemství.
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Pozměňovací návrh 54
KAPITOLA V NADPIS

Kapitola V
Nezávislost

vypouští se

(Kapitoly IV a V se slučují)

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 55
ČLÁNEK 23

Článek 23
Nezávislost a nestrannost

Článek 22
Nezávislost a nestrannost

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 
auditoři a auditorské společnosti byli při 
provádění statutárního auditu roční závěrky 
nezávislí na auditovaném subjektu a žádným 
způsobem se nepodíleli na rozhodování 
vedení společnosti. Auditoři nebo 
auditorské společnosti musejí upustit od 
provedení auditu, jestliže mezi nimi a 
auditovaným subjektem existuje finanční 
nebo obchodní vztah nebo jiné spojení, 
včetně poskytování dalších služeb, které by 
mohlo ohrozit jejich nezávislost.

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 
auditoři a/nebo auditorské společnosti byli 
při provádění statutárního auditu roční 
závěrky nezávislí na auditovaném subjektu a 
nepodíleli se na rozhodování auditovaného 
subjektu.  

1a. Členské státy zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost 
neprováděli statutární audit, pokud zde je 
jakýkoli přímý nebo nepřímý finanční, 
obchodní, zaměstnanecký nebo jiný vztah 
mezi certifikovaným auditorem, 
auditorskou společností nebo sítí – včetně 
poskytování dalších neauditorských služeb - 
a auditovaným subjektem, na základě 
kterého by objektivní, rozumná a 
informovaná třetí strana došla k závěru, že 
nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti je ohrožena. Jestliže 
je nezávislost certifikovaného auditora 
nebo auditorské společnosti ohrožena 
vlastní revizí, vlastním zájmem, 
sebeprosazováním, spřízněností, důvěrou 
nebo zastrašováním, musí certifikovaný 
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auditor nebo auditorská společnost uplatnit 
ochranná opatření s cílem ohrožení omezit. 
Jestliže význam hrozeb převáží a nezávislost 
je ohrožena i přes užití ochranných 
opatření, certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost statutární audit 
neprovede. Členské státy zajistí, aby 
v případě, že auditorský subjekt založený na 
členství provádí statutární audit u jednoho 
ze svých členů, principy nezávislosti byly 
aplikovány na auditora provádějícího audit 
a na osoby, které mohou mít možnost 
ovlivňovat statutární audit. Členské země 
navíc zajistí, aby v případech týkajících se 
subjektů veřejného zájmu, certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost, bude-li 
nutné chránit nezávislost certifikovaného 
auditora nebo auditorské společnosti, 
neprováděla audit, jestliže se jedná o vlastní 
revizi nebo vlastní zájem.

2.  Členské země zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost v 
pracovních dokladech dokumentovala 
všechna ohrožení vlastní nezávislosti, jakož i 
opatření učiněná ke zmírnění těchto 
ohrožení.

2. Členské země zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost 
v pracovních dokladech dokumentovali 
všechna významná ohrožení jeho, její či 
jejich vlastní nezávislosti, jakož i opatření 
učiněná ke zmírnění těchto ohrožení.
2a. S cílem zajistit důvěru ve funkci auditu 
a jednotné uplatňování odstavce 1 může 
Komise v souladu s postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijmout prováděcí opatření 
založená na jednotlivých principech, co se 
týče:
a) ohrožení a ochranných opatření 
uvedených v odst. 2;
b) situace, kdy význam ohrožení uvedených 
v odst. 2 je takový, že nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti je ohrožena;
c) případů vlastní revize a vlastních zájmů 
uvedených v odst. 2 druhém pododstavci, 
kdy statutární audit může nebo nemůže být 
proveden.

Odůvodnění

Cílem tohoto kompromisního pozměňovacího návrhu je spojit různé pozměňovací návrhy tohoto 
článku, aby byly stanoveny jasné a přesné požadavky ohledně nezávislosti auditora na 
auditovaném subjektu včetně auditorských subjektů založených na členství. Tyto subjekty nejsou 
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orientované na zisk a je garantována organizační a osobní nezávislost subjektů na jejich 
členech. Je tudíž dostatečné, pokud požadavky nezávislosti splní individuální auditor a jiné 
osoby, které mohou být schopny vynaložit vliv na statutární audit.

Pozměňovací návrh 56
ČL. 25 PÍSM A)

a) jsou přiměřené, aby umožnily náležitou 
kvalitu auditu;

 vypouští se

Odůvodnění

Trh rozhodne, zda jsou poplatky za statutární audity přiměřené.

Pozměňovací návrh 57
ČLÁNEK 26

1. Členské země budou vyžadovat, aby 
certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti prováděli audit v souladu 
s mezinárodními auditními standardy 
přijatými Komisí v souladu s postupem, o 
němž hovoří čl. 49  odst. 2.

1. Členské země budou vyžadovat, aby 
certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti prováděli audit v souladu 
s mezinárodními auditními standardy 
přijatými Komisí v souladu s postupem, o 
němž hovoří č. 49 odst. 2. Členské země 
mohou i nadále používat své vnitrostátní 
standardy, a to až do doby, kdy Komise 
přijme mezinárodní standardy zabývající se 
totožnou problematikou. Přijaté 
mezinárodní auditní standardy musí být 
zveřejněny v plném znění v každém 
z úředních jazyků Společenství v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

2. Komise přijme mezinárodní auditní 
standardy pro použití ve Společenství pouze 
pokud: 

2. Komise může rozhodnout v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2 o 
použitelnosti mezinárodních auditních 
standardů v rámci Společenství.  Komise 
pouze přijme mezinárodní auditní standardy 
pro použití ve Společenství pokud:

a) jsou obecně akceptovány na mezinárodní 
úrovni a jsou vypracovány patřičným a 
náležitým způsobem, pod veřejným 
dohledem a transparentním způsobem;

a) jsou obecně akceptovány na mezinárodní 
úrovni a jsou vypracovány patřičným a 
náležitým způsobem, pod veřejným 
dohledem a transparentním způsobem;

b) zajišťují roční účetní uzávěrce nebo 
konsolidované účetní uzávěrce vysoký 
stupeň důvěryhodnosti v souladu se 
zásadami stanovenými v čl. 2 odst. 3 
směrnice 78/660/EHS a v čl. 16 odst. 3 

b) přispívají k vysokému stupni 
důvěryhodnosti a ke kvalitě roční účetní 
závěrky nebo konsolidované účetní závěrky 
v souladu se zásadami stanovenými v čl. 2 
odst. 3 směrnice 78/660/EHS a v čl. 16 
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směrnice 83/349/EHS; odst. 3 směrnice 83/349/EHS, a
c) prospívají veřejnému blahu v Evropě. c) prospívají veřejnému blahu v Evropě.
3. Členské státy mohou zavést pouze 
dodatečné auditorské postupy, pokud 
vyplývají z konkrétních požadavků 
týkajících se rozsahu statutárního auditu. 
Členské státy musí informovat o těchto 
dodatečných postupech Komisi.

3. Členské státy mohou zavést auditorské 
postupy nebo požadavky dodatečně nebo, ve 
výjimečných případech, vymezením 
určitých částí mezinárodních auditních 
standardů uvedených v odstavci 1, pouze 
pokud vyplývají z konkrétních 
vnitrostátních zákonných požadavků 
týkajících se rozsahu statutárního auditu. 
Členské státy musí zajistit, aby tyto 
auditorské postupy nebo požadavky 
splňovaly ustanovení předepsaná v odstavci 
2 bodech b) a c),
a před jejich přijetím o nich musí 
informovat Komisi a členské státy. Ve 
výjimečných případech vynucení částí 
mezinárodních auditních standardů sdělí 
členské státy Komisi a ostatním členským 
státům své specifické vnitrostátní zákonné 
požadavky, jakož i důvody pro jejich 
platnost alespoň šest měsíců před jejich 
přijetím nebo v případě požadavků, které již 
existují v době přijetí mezinárodních 
auditních standardů, nejpozději do tří 
měsíců po přijetí příslušných 
mezinárodních auditních standardů.
4. Členské státy mohou stanovit další 
požadavky týkající se statutárního auditu 
ročních a konsolidovaných účetních 
závěrek po dobu dvou let poté, co uplyne 
období pro převod stanovené v čl. 53 
odst. 1.

Odůvodnění

Tento kompromisní návrh spojuje pozměňovací návrhy k různým odstavcům článku 26. 
V odstavci 2 zahrnuje návrh výboru ECON a navrhuje kompromisní znění pro odstavec 3.

Pozměňovací návrh 58
ČL. 27 PÍSM B)

b) pokud je součást skupiny auditována 
certifikovaným auditorem nebo 
auditorskou společností schválenou 
v jiném členském státě než auditor celé 
skupiny, má u sebe auditor celé skupiny 

b) auditor celé skupiny přezkoumá a má u 
sebe dokumentaci o jím nebo jí 
provedeném přezkoumání auditorské 
činnosti provedené auditorem (auditory) 
ze třetí země, certifikovaným auditorem 
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dokumentaci o přezkoumání auditorské 
činnosti, kterou vykonal druhý 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost; 

(auditory), auditorskou jednotkou 
(jednotkami) ze třetí země nebo 
auditorskou společností (společnostmi) 
pro účely auditu celé skupiny. 
Dokumentace, kterou má u sebe auditor 
celé skupiny musí být přiměřená pro 
příslušný oprávněný orgán a musí náležitě 
evidovat práci auditora celé skupiny;

Odůvodnění

Technické objasnění

Pozměňovací návrh 59
ČL. 27 PÍSM. C)

c) pokud je součást skupiny auditována 
auditorem nebo auditorskou společností, 
která není schválena v členském státě, má u 
sebe auditor celé skupiny kopii dokumentace 
o auditorské činnosti provedené jiným 
auditorem nebo auditorskou společností 
včetně kopie pracovních výkazů auditu, 
výhradně pro potřeby auditu celé skupiny.

c) pokud je součást skupiny podniků 
auditována auditorem (auditory nebo 
auditorským subjektem (subjekty) ze třetí 
země, která nemá smlouvu o spolupráci 
uvedenou v článku 47, je auditor celé 
skupiny odpovědný za zajištění řádného 
předložení dokumentace o auditu 
provedeném auditorem (auditory) nebo 
auditorským subjektem (subjekty) ze třetí 
země včetně pracovních výkazů auditu 
příslušných pro audit celé skupiny na 
vyžádání orgánům veřejné kontroly. Aby 
mohl zajistit předložení, musí mít auditor u 
sebe kopii takové dokumentace nebo si musí 
dohodnout s auditorem (auditory) nebo 
auditorským subjektem (subjekty) ze třetí 
země neomezený přístup na požádání nebo 
provést jiné opatření. Pokud zákonná nebo 
jiná překážka brání, aby pracovní výkazy 
auditu byly předány ze třetí země auditorovi 
celé skupiny, musí dokumentace, kterou má 
u sebe auditor celé skupiny, obsahovat 
důkaz, že on nebo ona provedl(a) příslušné 
úkony, aby získal(a) přístup k dokumentaci 
auditu a důkazům  o této překážce.

Odůvodnění

Mírná úprava pozměňovacího návrhu 127 v souladu s posledním zněním textu Rady.
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Pozměňovací návrh 60
ČL. 28 ODST. 1

1. Pokud auditorská společnost provádí 
statutární audit, musí být auditorská zpráva 
podepsaná certifikovaným auditorem 
(auditory), kteří provádějí statutární audit 
jménem auditorské společnosti.

1. Pokud auditorská společnost provádí 
statutární audit, musí být auditorská zpráva 
podepsaná alespoň certifikovaným 
auditorem (auditory), kteří provádějí 
statutární audit jménem auditorské 
společnosti. Za výjimečných okolností 
mohou členské státy stanovit, že tento 
podpis nemusí být zveřejněn, pokud by 
toto zveřejnění mohlo vést 
k bezprostřednímu a závažnému ohrožení 
osobní bezpečnosti některé osoby. Jméno 
(jména) příslušné (příslušných) osoby 
(osob) musí být v každém případě známa 
příslušným oprávněným orgánům.

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 61
ČL. 28 ODST. 2

2. Komise může v souladu s postupem, na 
který odkazuje čl. 49 odst. 2 přijmout 
standardní auditorskou zprávu pro roční 
účetní závěrku a konsolidovanou účetní 
závěrku, která byla provedena v souladu se 
schválenými mezinárodními auditními 
standardy.

2. Bez ohledu na čl. 51 odst. 1 písm. a) 
směrnice 78/660/EHS a v případě, že 
Komise nepřijala standardní auditorskou 
zprávu v souladu s čl. 26 odst. 1, může 
Komise v souladu s postupem, na který 
odkazuje čl. 49 odst. 2 s cílem posílit 
důvěru veřejnosti ve funkci auditu, 
přijmout standardní auditorskou zprávu pro 
roční účetní závěrku a konsolidovanou 
účetní závěrku, která byla provedena 
v souladu se schválenými mezinárodními 
auditními standardy.

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 62
ČLÁNEK 29

1. Členské státy zajistí, aby se na všechny 
certifikované auditory a auditorské 

1. Členské státy zajistí, aby se na všechny 
certifikované auditory a auditorské 
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společnosti vztahoval systém zaručení 
kvality, který splňuje alespoň následující 
kriteria:

a) systém záruky kvality musí být uspořádán 
takovým způsobem, aby fungoval nezávisle 
na kontrolovaných certifikovaných 
auditorech a auditorských společnostech a 
aby byl předmětem veřejného dohledu podle 
kapitoly IX;

b) financování systému zabezpečení kvality 
musí být bezpečné a prosté jakéhokoli 
možného nežádoucího vlivu ze strany 
certifikovaných auditorů nebo auditorských 
společností; 

c) systém zaručení kvality musí mít vhodné 
zdroje;

d) osoby, které provádějí přezkumy zaručení 
kvality, musí mít příslušné odborné vzdělání 
a příslušné zkušenosti v oblasti statutárního 
auditu a finančního výkaznictví společně se 
speciálním školením o přezkumu zaručení 
kvality;

společnosti vztahoval systém zaručení 
kvality, který splňuje alespoň následující 
kriteria:

a) systém záruky kvality musí být uspořádán 
takovým způsobem, aby fungoval nezávisle 
na kontrolovaných certifikovaných 
auditorech a auditorských společnostech a 
aby byl předmětem veřejného dohledu podle 
kapitoly IX;

b) financování systému zabezpečení kvality 
musí být bezpečné a prosté jakéhokoli 
nežádoucího vlivu ze strany certifikovaných 
auditorů nebo auditorských společností;

c) systém zaručení kvality musí mít vhodné 
zdroje;

d) osoby, které provádějí přezkumy zaručení 
kvality, musí mít příslušné odborné vzdělání 
a příslušné zkušenosti v oblasti statutárního 
auditu a finančního výkaznictví společně se 
speciálním školením o přezkumu zaručení 
kvality;

e) výběr osob provádějících přezkum pro 
konkrétní úkoly přezkumu zaručení kvality 
se musí provádět objektivním způsobem, 
aby bylo zajištěno, že není konflikt zájmů 
mezi osobami provádějícími přezkum a 
kontrolovaným certifikovaným auditorem 
nebo kontrolovanou auditorskou společností;
f) rozsah přezkumu zaručení kvality musí 
zahrnovat posouzení interního systému 
řízení kvality v auditorské společnosti 
podpořeného vhodným testováním 
vybraných auditorských spisů ohledně 
toho, zda splňují použitelné standardy 
auditu a požadavky nezávislosti;

e) výběr osob provádějících přezkum pro 
konkrétní úkoly přezkumu zaručení kvality 
se musí provádět objektivním způsobem, 
který je navržen tak, aby bylo zajištěno, že 
není konflikt zájmů mezi osobami 
provádějícími přezkum a certifikovaným 
auditorem nebo kontrolovanou auditorskou 
společností;
f) rozsah přezkumu zaručení kvality 
podpořený vhodným testováním vybraných 
auditorských spisů musí zahrnovat 
posouzení dodržování použitelných 
standardů auditu a požadavků nezávislosti, 
množství a kvality vynaložených zdrojů, 
účtovaných auditorských poplatků a 
interního systému řízení kvality auditorské 
společnosti;

g) výsledkem přezkumu zaručení kvality 
musí být vytvoření zprávy, která obsahuje 
hlavní závěry přezkumu zaručení kvality;

g) výsledkem přezkumu zaručení kvality 
musí být vytvoření zprávy, která obsahuje 
hlavní závěry přezkumu zaručení kvality;

h) kontroly záruky kvality musí proběhnout 
nejméně každých šest let; 

i) celkové výsledky systému zaručení kvality 

h) kontroly záruky kvality musí proběhnout 
nejméně každých šest let;

i) celkové výsledky systému zaručení kvality 
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musí být každý rok zveřejňovány;

j) certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost naplní v přiměřené době 
doporučení přezkumu kvality;

musí být každý rok zveřejňovány;

j) certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost naplní v přiměřené době 
doporučení přezkumu kvality;

V případě, že doporučení podle písm. j) 
pododstavce 1 nejsou naplněna, čelí 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost disciplinárním opatřením nebo 
sankcím podle článku 30.

V případě, že doporučení podle písm. j) 
pododstavce 1 nejsou naplněna, čelí 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost případně disciplinárním 
opatřením nebo sankcím podle článku 30.

2. Komise může přijmout v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2 
prováděcí opatření pro systémy zabezpečení 
kvality.

2. Komise může přijmout v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2 
prováděcí opatření, aby zvýšila důvěru 
veřejnosti ve funkci auditu a aby zajistila 
jednotné uplatňování odst. 1 písm. a), b) a 
e) až j).

Odůvodnění

V souladu se zněním textu Rady.

Pozměňovací návrh 63
ČL. 30 ODST. 2

2. Bez újmy na systémech občanské 
odpovědnosti jednotlivých členských států 
budou členské státy udělovat účinné, 
přiměřené a exemplární občanské, správní 
nebo trestní pokuty ve vztahu k 
certifikovaným auditorům a auditorským 
společnostem, pokud statutární audity 
nejsou prováděny v souladu s touto 
směrnicí.

2. Bez újmy na systémech občanské 
odpovědnosti jednotlivých členských států 
budou členské státy udělovat účinné, 
přiměřené a exemplární postihy ve vztahu 
k certifikovaným auditorům a auditorským 
společnostem, pokud statutární audity 
nejsou prováděny v souladu 
s ustanoveními přijatými při realizaci této 
směrnice.

Odůvodnění

Mělo by být na členských státech, aby stanovily postihy za nevykonávání auditů v souladu 
s ustanoveními přijatými při realizaci této směrnice

Pozměňovací návrh 64
ČL. 30 ODST. 3

3. Členské státy by měly zajistit, aby 
všechna přijatá opatření nebo postihy 
uvalené na certifikované auditory a 
auditorské společnosti byly náležitě 
zveřejněny. Postihy by měly zahrnovat 

3. Členské státy by měly zajistit, aby 
přijatá opatření nebo postihy uvalené na 
certifikované auditory a auditorské 
společnosti byly náležitě zveřejněny. 
Postihy by měly zahrnovat možnost 



PE 353.280v02-00 44/106 RR\573187CS.doc

CS

možnost odebrat souhlas s výkonem 
funkce certifikovaných auditorů nebo 
auditorských společností.

odebrat souhlas s výkonem funkce. 

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 65
ČLÁNEK 30A (nový)

 Článek 30a
Ručení z odpovědnosti auditora

Před koncem roku 2006 předloží Komise 
zprávu o dopadu současných vnitrostátních 
předpisů o ručení z odpovědnosti na 
provádění statutárních auditů na 
evropských kapitálových trzích a pojistných 
podmínkách pro certifikované auditory a 
auditorské společnosti včetně analýzy 
omezení ručení z odpovědnosti. Komise 
případně uskuteční veřejnou konzultaci. V 
souvislosti s touto zprávu předloží Komise, 
pokud to považuje za vhodné, doporučení 
členským státům.

Odůvodnění

V souladu s kompromisním návrhem tak, jak byl dohodnut během neformálního trialogu.

Pozměňovací návrh 66
ČL. 31 ODST. 3

3. Systém veřejného dohledu musí být řízen 
osobami, které v oboru nepracují a které 
mají znalosti v oblastech týkajících se 
statutárních auditů. Členské státy mohou 
nicméně umožnit malému množství 
odborníků z praxe, aby se zapojili do řízení 
systémů veřejného dohledu. Osoby zapojené 
do veřejného dohledu musí být vybírány 
formou nezávislého a průhledného 
nominačního postupu..

3. Systém veřejného dohledu musí být řízen 
osobami, které v oboru nepracují a které 
mají znalosti v oblastech týkajících se 
statutárních auditů. Členské státy mohou 
nicméně umožnit malému množství 
odborníků z praxe, aby se zapojili do řízení 
systémů veřejného dohledu. Osoby zapojené 
do řízení systému veřejného dohledu musí 
být vybírány formou nezávislého a 
průhledného nominačního postupu.
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Odůvodnění

V souladu se zněním Rady.

Pozměňovací návrh 67
ČL. 31 ODST. 7

7. Systém veřejného dohledu musí být 
dostatečně financován. Financování systému 
veřejného dohledu musí být zabezpečené a 
nesmí podléhat možnému nežádoucímu 
vlivu ze strany certifikovaných auditorů 
nebo auditorských společností.

7. Systém veřejného dohledu musí být 
dostatečně financován. Financování systému 
veřejného dohledu musí být zabezpečené a 
nesmí podléhat nežádoucímu vlivu ze strany 
certifikovaných auditorů nebo auditorských 
společností.

Odůvodnění

V souladu se zněním Rady.

Pozměňovací návrh 68
ČLÁNEK 32

Členské státy zajistí, aby regulační opatření 
systémů veřejné kontroly umožnila 
účinnou spolupráci mezi aktivitami 
kontroly jednotlivých členských států na 
úrovni Společenství. Za tím účelem vytvoří 
členské státy jednu entitu speciálně 
odpovědnou za zajištění spolupráce. Tato 
spolupráce bude zahrnovat možnost 
kontroly systémů veřejné kontroly 
každého členského státu jiným členským 
státem.

Členské státy zajistí, aby regulační opatření 
systémů veřejné kontroly umožnila 
účinnou spolupráci mezi aktivitami 
kontroly jednotlivých členských států na 
úrovni Společenství. Za tím účelem vytvoří 
členské státy jednu entitu speciálně 
odpovědnou za zajištění spolupráce.

Odůvodnění

Komise by měla odpovídat za kvalitu systémů veřejné kontroly v EU.

Pozměňovací návrh 69
ČLÁNEK 33A (nový)

 Článek 33a
Ustanovení oprávněných orgánů

 1.  Členské státy ustanoví jeden nebo více 
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oprávněných orgánů pro účely plnění 
úkolů stanovených touto směrnicí. 
Členské státy budou informovat Komisi o 
jejich ustanovení.

 2.  Oprávněné orgány budou uspořádány 
takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
konfliktu zájmů.

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 70
ČLÁNEK 34

Článek 34 Článek 34

Regulativní spolupráce mezi členskými státy 
při vyšetřováních

Profesní tajemství a regulativní spolupráce 
mezi členskými státy

1. Příslušné orgány členských států 
spolupracují vzájemně, kdykoli je to nutné 
za účelem provádění jejich povinností 
dohledu týkajícího se certifikovaných 
auditorů nebo auditorských společností, 
které schválily. Příslušné orgány poskytují 
pomoc příslušným orgánům jiných 
členských států. Zejména si vyměňují 
informace a spolupracují při vyšetřováních 
týkajících se statutárních auditů.

1. Příslušné orgány členských států 
odpovědné za schvalování, registraci, 
zaručení kvality, kontrolu a disciplínu 
vzájemně spolupracují, kdykoli je to nutné 
pro účely provádění jejich příslušných 
povinností podle směrnice. Příslušné 
orgány v členském státě odpovědné za 
schvalování, registraci, zaručení kvality, 
kontrolu a disciplínu  poskytují pomoc 
příslušným orgánům jiných členských 
států. Zejména si příslušné orgány 
vyměňují informace a spolupracují při 
vyšetřováních týkajících se statutárních 
auditů.

2. Příslušné orgány dodají na žádost 
okamžitě jakékoli informace požadované 
pro účely uvedené v odstavci 1. V případě 
potřeby podniknou příslušné orgány, které 
takovou žádost obdrží, okamžitě nezbytná 
opatření, aby shromáždily požadované 
informace. Pokud dožádaný příslušný 
orgán není schopen dodat požadované 
informace okamžitě, uvědomí žádající 
příslušný orgán o důvodech. Na takto 
dodané informace se vztahuje závazek 
profesního tajemství, k němuž jsou osoby 
zaměstnané nebo původně zaměstnané 

2. Závazek profesního tajemství platí pro 
všechny osoby, které pracují nebo 
pracovaly pro příslušné orgány. Informace, 
na které se vztahuje profesní tajemství, 
nesmí být sděleny žádné jiné osobě či 
orgánu, ledaže je to stanoveno zákonem, 
nařízením nebo administrativními postupy 
členského státu.
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příslušnými orgány, které obdrží informace, 
zavázány.
Příslušné orgány mohou odmítnout jednat 
na základě žádosti o informace, pokud:
a) sdělení může negativně ovlivnit 
suverenitu, bezpečnost nebo veřejný 
pořádek osloveného státu;
b) soudní řízení týkající se stejných 
opatření a proti týmž certifikovaným 
auditorům a auditorským společnostem 
byla zahájena již předtím, než byly osloveny 
orgány státu; nebo
c) pokud příslušné orgány osloveného státu 
již vydaly konečný rozsudek o takových 
osobách za stejné činy. 
Aniž jsou dotčeny závazky v rámci soudních 
řízení podle trestního práva, orgány, které 
přijímají informace podle odstavce 1, ho 
mohou použít pouze pro uplatnění svých 
funkcí v rámci rozsahu působnosti této 
směrnice a v souvislosti s administrativním 
či soudním řízením, které se konkrétně týká 
uplatnění těchto funkcí. 
3. Pokud je příslušný orgán přesvědčen, že 
činnosti v rozporu s ustanoveními této 
směrnice jsou nebo byly prováděny na 
území jiného členského státu, sdělí a 
oznámí to pokud možno co nejkonkrétněji 
příslušnému orgánu druhého členského 
státu. Příslušný orgán druhého členského 
státu podnikne vhodné kroky. Informuje 
oznamující příslušný orgán o výsledku a, v 
možné míře, o významném prozatímním 
vývoji. 

3. Odstavec 2 nebrání příslušným orgánům 
ve výměně důvěrných informací. Na takto 
vyměněné informace se vztahuje závazek 
profesního tajemství, k němuž jsou osoby 
zaměstnané nebo původně zaměstnané 
příslušnými orgány zavázány.

4. Příslušný orgán jednoho členského státu 
může rovněž požádat, aby vyšetřování 
prováděl příslušný orgán jiného členského 
státu na území tohoto druhého 
jmenovaného členského státu. 

4. Příslušné orgány dodají na žádost a bez 
zbytečného odkladu jakékoli informace 
požadované pro účely uvedené v odstavci 1. 
V případě potřeby podniknou příslušné 
orgány, které takovou žádost obdrží, bez 
zbytečného odkladu nezbytná opatření, aby 
shromáždily požadované informace. Pokud 
dožádaný příslušný orgán není schopen 
dodat požadované informace bez 
zbytečného odkladu, uvědomí žádající 
příslušný orgán o důvodech. Na takto 
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dodané informace se vztahuje závazek 
profesního tajemství, k němuž jsou osoby 
zaměstnané nebo původně zaměstnané 
příslušnými orgány, které obdrží informace, 
zavázány. 

Může dále požádat, aby někteří z jeho 
vlastních pracovníků mohli v průběhu 
vyšetřování doprovázet pracovníky 
příslušného orgánu tohoto druhého 
členského státu.

Příslušné orgány mohou odmítnout jednat 
na základě žádosti o informace, pokud:

Vyšetřování je předmětem celkové kontroly 
členského státu, na jehož území probíhá. 
Příslušné orgány mohou odmítnout jednat 
na žádost o provedení vyšetřování podle 
prvního pododstavce nebo na žádost, aby 
jeho pracovníci byli doprovázeni 
pracovníky příslušného orgánu jiného 
členského státu, jak je stanoveno ve 
druhém pododstavci, pokud takové 
vyšetřování může negativně ovlivnit 
suverenitu, bezpečnost nebo veřejný 
pořádek osloveného státu nebo pokud 
v souvislosti s týmiž kroky a proti týmž 
osobám bylo v osloveném státě již  zahájeno 
soudní řízení nebo pokud příslušné orgány 
osloveného státu již vydaly konečný 
rozsudek proti takovým osobám za stejné 
činy.

a) sdělení může negativně ovlivnit 
suverenitu, bezpečnost nebo veřejný 
pořádek osloveného státu nebo porušit 
vnitrostátní bezpečnostní předpisy; nebo
b) soudní řízení týkající se stejných 
opatření a proti týmž certifikovaným 
auditorům a auditorským společnostem 
byla zahájena již předtím, než byly osloveny 
orgány státu; nebo
c) příslušné orgány osloveného státu již 
vydaly konečný rozsudek o takových 
osobách za stejné činy.
Aniž jsou dotčeny závazky v rámci soudních 
řízení, orgány, které přijímají informace 
podle odstavce 1, ho mohou použít pouze 
pro uplatnění svých funkcí v rámci rozsahu 
působnosti této směrnice a v souvislosti 
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s administrativním či soudním řízením, 
které se konkrétně týká uplatnění těchto 
funkcí. 

5. Komise může přijmout v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2 
prováděcí opatření o výměně informací a 
modalitách pro přeshraniční vyšetřování 
stanovená v odstavcích 2 až 4.

5. Pokud je příslušný orgán přesvědčen, že 
činnosti v rozporu s ustanoveními této 
směrnice jsou nebo byly prováděny na 
území jiného členského státu, sdělí a 
oznámí to pokud  možno co nejkonkrétněji 
příslušnému orgánu druhého členského 
státu. Příslušný orgán druhého členského 
státu podnikne vhodné kroky. Informuje 
oznamující příslušný orgán o výsledku a, v 
možné míře, o významném prozatímním 
vývoji.
6. Příslušný orgán jednoho členského státu 
může rovněž požádat, aby vyšetřování 
prováděl příslušný orgán jiného členského 
státu na území tohoto druhého 
jmenovaného členského státu.
Může dále požádat, aby někteří z jeho 
vlastních pracovníků mohli v průběhu 
vyšetřování doprovázet pracovníky 
příslušného orgánu tohoto druhého 
členského státu.
Vyšetřování je předmětem celkové kontroly 
členského státu, na jehož území probíhá. 
Příslušné orgány mohou odmítnout jednat 
na žádost o provedení vyšetřování podle 
prvního pododstavce nebo na žádost, aby 
jeho pracovníci byli doprovázeni 
pracovníky příslušného orgánu jiného 
členského státu, jak je stanoveno ve 
druhém pododstavci, pokud takové 
vyšetřování může negativně ovlivnit 
suverenitu, bezpečnost nebo veřejný 
pořádek osloveného státu nebo pokud 
v souvislosti s týmiž kroky a proti týmž 
osobám bylo v osloveném státě již zahájeno 
soudní řízení nebo pokud příslušné orgány 
osloveného státu již vydaly konečný 
rozsudek proti takovým osobám za stejné 
činy.
7. Komise může přijmout v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2 
prováděcí opatření, aby usnadnila 
spolupráci mezi příslušnými orgány 
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ohledně postupů při výměně informací a 
modalit pro přeshraniční vyšetřování 
stanovená v odstavcích 2 až 4.

Odůvodnění

V souladu se zněním textu Rady.

Pozměňovací návrh 71
ČLÁNEK 35

Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost bude jmenována valnou 
hromadou akcionářů auditované jednotky. 
V souladu s národním právem mohou 
členské státy stanovit, že toto jmenování je 
předmětem předchozího souhlasu 
oprávněného dozorčího orgánu, nebo že 
jmenování provede soud nebo jiná 
organizace stanovená v národním právu. 

1. Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost bude jmenována valnou 
hromadou akcionářů nebo členů 
auditované jednotky.

2. Členské státy mohou připustit 
alternativní systémy nebo způsoby 
jmenování certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti za předpokladu, že 
tyto systémy nebo způsoby zajistí 
nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti na výkonných 
pracovnících správního orgánu nebo na 
řídícím orgánu auditované jednotky.

Odůvodnění

Pojem „akcionáři nebo členové“ je běžná formulace v acquis a odráží rozdíly v řízení podniků 
v členských státech EU.

Pozměňovací návrh 72
ČL. 36 ODST. 2

2. Jak auditovaná jednotka, tak 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost budou informovat orgán nebo 
orgány odpovědné za veřejnou kontrolu o 
propuštění nebo rezignaci a podají 
dostatečné vysvětlení důvodů.

2. Členské státy zajistí, aby auditovaná 
jednotka i certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost informovaly orgán 
nebo orgány odpovědné za veřejnou 
kontrolu o propuštění nebo rezignaci 
v průběhu funkčního období, a aby podaly 
dostatečné vysvětlení důvodů.
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Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 73
ČLÁNEK 37

Komunikace mezi auditovanou jednotkou 
a certifikovaným auditorem nebo 
auditorskou společností

Aplikace na nevyjmenované entity 
veřejného zájmu

Členské státy zajistí, aby existovala 
odpovídající pravidla, která zajistí 
účinnou komunikaci mezi certifikovaným 
auditorem nebo auditorskou společností a 
auditovanou jednotkou, a že tato 
komunikace bude v auditované jednotce 
řádně zaznamenána.

Členské státy mohou zprostit entity 
veřejného zájmu, které nevydávají 
převoditelné cenné papíry, se kterými je 
možno obchodovat na regulovaném trhu 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice 
2004/39/ES, a jejich certifikovaného 
auditora (certifikované auditory) nebo 
auditorskou společnost (auditorské 
společnosti) jednoho nebo více požadavků 
v této kapitole.

Článek 37 v kapitole X textu Komise se mění na článek 37 v kapitole XI v parlamentním 
pozměňovacím návrhu a jeho text je zcela změněn.

Odůvodnění

Technické objasnění. Text Komise není možno vynutit a je administrativním břemenem. 
Uvážíme-li důsledky, jaké má pro společnosti skutečnost, že jsou nazírány jako entity veřejného 
zájmu, musí být jasně definován pojem entity veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 74
ČL. 38 ODST. 1

1. Členské státy zajistí, aby auditorské 
společnosti, které provádějí statutární  
audit(y) entit veřejného zájmu, zveřejnily 
na svých internetových stránkách výroční 
zprávu o transparentnosti, která bude 
obsahovat alespoň následující údaje:

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 
auditoři nebo auditorské společnosti, které 
provádějí statutární audit(y) entit veřejného 
zájmu, zveřejnily na svých internetových 
stránkách do tří měsíců po skončení 
každého finančního roku výroční zprávu o 
transparentnosti, která bude obsahovat 
alespoň následující údaje:

Odůvodnění

Technické objasnění.
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Pozměňovací návrh 75
ČL. 38 ODST. 1 PÍSM. C)

c) prohlášení o struktuře řízení auditorské 
společnost;

c) popis struktury řízení auditorské 
společnosti;

Odůvodnění

Popis lépe definuje, jaká informace je vyžadována.

Pozměňovací návrh 76
ČL. 38 ODST. 1 PÍSM. E)

e) údaj o tom, kdy se konala poslední 
prověrka zabezpečování kvality;

e) údaj o tom, kdy se konala poslední 
prověrka zabezpečování kvality, o které se 
zmiňuje článek 29;

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 77
ČL. 38 ODST. 1 PODODSTAVEC 2 (nový)

Členské státy nemusí za výjimečných 
okolností použít požadavek uvedený 
v písm. f) v rozsahu nezbytném ke 
zmírnění bezprostředního a závažného 
ohrožení osobní bezpečnosti jakékoli 
osoby.

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 78
ČL. 38 ODST. 2

2. Zprávu o transparentnosti podepíše 
auditorská společnost. Je možné tak učinit 
elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 
odst. 2 směrnice 1999/93/ES Evropského 
parlamentu a Rady.

2. Zprávu o transparentnosti podepíše 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost podle okolností. Je možné tak 
učinit například elektronickým podpisem 
ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 
1999/93/ES Evropského parlamentu a 
Rady.
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Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 79
ČLÁNEK 39

1. Subjekty veřejného zájmu zřídí auditorské 
komise složené z těch členů řídících orgánů, 
kteří nemají výkonné funkce nebo členů 
dozorčího orgánu kontrolovaného subjektu, 
přičemž minimálně jeden nezávislý člen 
bude mít kvalifikaci pro účetnictví a/nebo 
audit.

1. Subjekty veřejného zájmu zřídí auditorské 
komise. Členské státy určí, zda auditorská 
komise bude složena z jiných než 
výkonných členů správního orgánu a/nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného 
subjektu a/nebo členů jmenovaných 
rozhodnutím většiny na valné hromadě 
akcionářů auditovaného subjektu. Alespoň 
jeden člen auditorské komise musí být 
nezávislý s kvalifikací účetního a/nebo 
auditora.
Členské státy mohou povolit, že 
v subjektech veřejného zájmu, které splňují 
kritéria čl. 2 odst. 1 písm. f) směrnice 
2003/71/ES, mohou funkce přidělené 
auditorské komisi vykonávat správní nebo 
dozorčí orgán jako celek, za minimálního 
předpokladu, že pokud je předseda 
takového orgánu výkonný člen, není 
předsedou auditorské komise.

2. Auditorská komise musí mimo jiné: 2. Aniž je dotčena odpovědnost členů 
správního, řídicího nebo dozorčího orgánu 
nebo jiných členů jmenovaných valnou 
hromadou akcionářů auditovaného 
subjektu, auditorská komise musí mimo 
jiné:

a) sledovat proces finančního výkaznictví; a) sledovat proces finančního výkaznictví;
b) sledovat účinnost podnikové vnitřní 
kontroly, v příslušných případech i interního 
auditu a systému řízení rizik;

b) sledovat účinnost podnikové vnitřní 
kontroly, v příslušných případech i interního 
auditu a systému řízení rizik;

c) dohlížet na statutární audit ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek; 

c) sledovat statutární audit ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek; 

d) kontrolovat a sledovat nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti, zvláště poskytování dalších 
služeb auditovanému subjektu;

d) kontrolovat a sledovat nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti, zvláště poskytování dalších 
služeb auditovanému subjektu;

e) vykonávat funkci stanovenou v článku 
43.
3. Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost musí podávat revizní komisi 
zprávy o klíčových záležitostech 

3. Návrh správního orgánu nebo dozorčího 
orgánu v subjektech veřejného zájmu na 
jmenování certifikovaného auditora nebo 
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vyplývajících ze statutárního auditu, zvláště 
o zásadních nedostatcích ve vnitřní 
kontrole ve vztahu k procesu finančního 
výkaznictví, a bude revizní komisi pomáhat 
při plnění jejích úkolů.

auditorské společnosti se opírá o 
doporučení auditorské komise. 

4. Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost musí podávat auditorské komisi 
zprávy o klíčových záležitostech 
vyplývajících ze statutárního auditu, zvláště 
o zásadních nedostatcích ve vnitřní 
kontrole ve vztahu k procesu finančního 
výkaznictví.
5.Ustanovení uvedená v odstavcích 1 a 4 
tohoto článku se nemusí vztahovat na 
subjekty veřejného zájmu, které mají orgán 
odpovídající auditnímu výboru, který vznikl 
a funguje v souladu s platnými 
ustanoveními členského státu, v němž je 
registrován auditovaný subjekt.
6. Členské státy mohou zprostit povinnosti 
mít auditorskou komisi:
a) subjekty veřejného zájmu, které jsou 
dceřinými společnostmi podle článku 1 
směrnice 83/349/EHS, pokud společnost 
splňuje na úrovni skupiny požadavky 
v odstavcích 1 až 4;
b) subjekty veřejného zájmu, které jsou 
subjekty kolektivního investování ve smyslu 
čl. 1 odst. 2 směrnice 85/611/EHS; členské 
státy mohou také zprostit subjekty 
veřejného zájmu, jejichž jediným 
předmětem činnosti je kolektivní 
investování kapitálu poskytovaného 
veřejností, které fungují na základě zásady 
rozložení rizik a které neusilují o převzetí 
právní či řídicí kontroly nad kterýmkoli 
emitentem svých investic, pokud jsou 
subjekty kolektivního investování povoleny 
a jsou předmětem dohledu příslušných 
orgánů a mají funkci depozitáře 
odpovídající takovým funkcím podle 
směrnice 85/611/EHS;
c) subjekty veřejného zájmu, jejichž jedinou 
činností je jednat jako emitent 
sekuritizovaných cenných papírů, jak je 
definován v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise 
(ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
uplatňování směrnice 2003/71 ES1; 
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v takovým případech požadují členské státy 
na subjektu, aby vysvětlil veřejnosti důvody, 
z jakých nemá auditorskou komisi ani 
správní či dozorčí orgán pověřené 
prováděním funkcí auditorské komise.
d) úvěrové instituce ve smyslu čl. 1 odst. 1 
směrnice 2000/12/ES, jejichž akcie nejsou 
připuštěny k obchodování na regulovaném 
trhu žádného členského státu ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 směrnice 2004/39/ES a které 
trvale nebo opakovaně vydávají pouze 
dluhové cenné papíry za předpokladu, že 
celková nominální hodnota všech takových 
dluhových cenných papírů zůstává nižší než 
100 000 000 EUR a že nezveřejnily 
prospekt podle směrnice 2003/71/ES.
_____________________________
1Úř. věst. L 149, 30. 4.2004, s. 1.

Odůvodnění

V souladu s kompromisem dosaženým během neformálního trialogu a s přihlédnutím k různým 
pozměňovacím návrhům k článku 39.

Pozměňovací návrh 80
ČLÁNEK 40

Kromě ustanovení článků 23 a 24 zajistí 
členské státy, aby: 

1. Kromě ustanovení článků 22 a 24 zajistí 
členské státy, aby certifikovaný auditor 
nebo auditorská společnost, kteří provádějí 
statutární audit(y) subjektů veřejného 
zájmu: 

a) certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost každoročně informovali a 
diskutovali s revizní komisí auditovaného 
subjektu o ohrožení jejich nezávislosti a 
opatření použitých k jejich zmírnění, stejně 
jako o dalších poskytnutých službách;

a) každoročně potvrdili písemně auditorské 
komisi svou nezávislost na auditovaném 
subjektu veřejného zájmu;

b) certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost každoročně písemně potvrdili 
svou nezávislost revizní komisi 
auditovaného subjektu;

b) každoročně sdělovali auditorské komisi 
jakékoli další služby poskytované 
auditovanému subjektu; a

c) byl certifikovaný auditor nebo klíčový 
partner zodpovědný za provádění 
statutárního auditu jménem auditorské 
společnosti vystřídán z provádění 
statutárního auditu maximálně po pěti 
letech nebo v případě auditorské 

c) diskutovali s auditorskou komisí o 
ohrožení své nezávislosti a opatřeních 
použitých k jejich zmírnění, jak 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost doloží podle čl. 22 odst. 2.



PE 353.280v02-00 56/106 RR\573187CS.doc

CS

společnosti maximálně po sedmi letech; 
d) certifikovaný auditor nebo klíčový 
auditor, který provádí statutární audit 
jménem auditorské společnosti nesmí mít 
možnost přijmout funkci v managementu 
auditovaného subjektu po dobu dvou let od 
ukončení své funkce certifikovaného 
auditora nebo klíčového auditora na 
 daném auditorském úkolu.

2. Členské státy zajistí, aby klíčový(í) 
partner(ři) odpovědný(í) za provádění 
statutárního auditu byl(i) vystřídán(i) 
z provádění statutárního auditu maximálně 
do sedmi let od jmenování a aby se opět 
mohl(i) účastnit auditu dotyčného subjektu 
po uplynutí minimálně dvou let. 
3. Certifikovaný auditor nebo klíčový 
auditorský partner, který provádí statutární 
audit jménem auditorské společnosti, nesmí 
převzít klíčovou řídicí funkce 
v auditovaném subjektu před uplynutím 
alespoň dvou let poté, co rezignoval jako 
certifikovaný auditor nebo klíčový 
auditorský partner na provádění 
statutárního auditu.

Odůvodnění

Kompromis v souladu s výsledky neformálního trialogu.

Pozměňovací návrh 81
ČLÁNEK 42

Článek 42

Veřejný dozor
Možnost stanovená v čl. 31 odst. 3, která 
dovoluje malému počtu odborníků z praxe 
účastnit se řízení systému veřejné 
kontroly, se nebude vztahovat na řízení 
systému veřejné kontroly týkající se 
certifikovaných auditorů a auditorských 
společností, které provádějí statutární 
audity v entitách veřejného zájmu.

vypouští se
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Odůvodnění

Aby byl systém veřejné kontroly účinný, musí do něj být zapojeno určité množství odborníků 
z praxe.

Pozměňovací návrh 82
ČLÁNEK 43

Článek 43

Jmenování certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti

V entitách veřejného zájmu se návrh 
správní rady nebo dozorčí rady na 
jmenování certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti musí opírat o výběr 
provedený komisí pro audit. 

vypouští se

Odůvodnění

Požadavek na zavedení komise pro audit u entit veřejného zájmu vede ke složité regulaci a 
narušuje diskuzi o dalším vývoji podnikového řízení na úrovni členských států. Tento požadavek 
by rovněž vedl ke zbytečné administrativní byrokracii a dodatečným nákladům a byl by tak 
v rozporu s lisabonskou strategií.

Pozměňovací návrh 83
ČLÁNEK 44

Za podmínky reciprocity mohou příslušné 
orgány členského státu schválit auditora ze 
třetího státu jako certifikovaného auditora, 
pokud tato osoba předloží doklad o:

1. Za podmínky reciprocity mohou 
příslušné orgány členského státu schválit 
auditora ze  třetího státu jako 
certifikovaného auditora, pokud tato osoba 
předloží doklad, že on nebo ona splňuje 
požadavky totožné s požadavky 
stanovenými v článcích 4 a 6 až 13:

a) schválení auditorské činnosti; 
b) teoretických znalostech, praktických 
dovednostech a bezúhonnosti podle 
ustanovení této směrnice;
c) právních znalostech náležitých v daném 
členském státě, které jsou relevantní pro 
statutární audit v členském státě.

2. Příslušné orgány členského státu 
uplatní požadavky zmíněné v článku 14 
dříve, než udělí souhlas auditorovi ze 
třetího státu, který splňuje požadavky 
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odstavce 1.

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 84
ČLÁNEK 45 NADPIS

Registrace auditorů a auditorských 
společností ze třetích zemí

Registrace a dozor nad auditory a 
auditorskými organizacemi ze třetích zemí

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 85
ČLÁNEK 45

1. Příslušné orgány členského státu 
zaregistrují v souladu s články 15 a 17 
všechny auditory a auditorské společnosti 
ze třetích zemí, které předloží auditorskou 
zprávu týkající se:

1. Příslušné orgány členského státu 
zaregistrují v souladu s články 15 a 17 
všechny auditory a auditorské organizace 
ze třetích zemí, které předloží auditorskou 
zprávu týkající se:

(a) roční účetní závěrky a konsolidované 
účetní závěrky společnosti založené mimo 
Společenství, jejíž cenné papíry jsou 
připuštěny k obchodování na regulovaném 
trhu toho členského státu ve smyslu bodu 
13 článku 1 směrnice 93/22/EHS;

a) roční účetní závěrky a konsolidované 
účetní závěrky společnosti zapsané mimo 
Společenství a jejíž převoditelné cenné 
papíry jsou připuštěny k obchodování na 
regulovaném trhu toho členského státu ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice 
2004/39/ES s výjimkou případu, kdy 
společnost vydává pouze dluhopisy 
připuštěné k obchodování na 
regulovaném trhu v členském státě ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b směrnice 
2004/109/ES1 (Transparentnost), kde 
jmenovitá hodnota jednotky je nejméně 
50 000 EUR nebo, v případě dluhopisů se 
jmenovitou hodnotou v jiné měně, se 
rovná k datu vydání nejméně 50 000 
EUR;

b) konsolidované účetní závěrky většího 
seskupení podniků vypracovaného 
mateřským podnikem, který se neřídí 
zákony členského státu, ke kterému patří 
mateřský podnik řídící se zákony 



RR\573187CS.doc 59/106 PE 353.280v02-00

CS

členského státu, pokud je tento osvobozen 
od vypracovávání konsolidované účetní 
závěrky na základě článku 11 směrnice 
83/349/EHS.

2. Článek 18 se použije. 2. Články 18 a 19 se použijí.

3. Členské státy podrobí registrované 
auditorské společnosti ze třetích zemí 
svým systémům kontroly, svému systému 
zabezpečování kvality a svým systémům 
vyšetřování a sankcionování.

3. Členské státy podrobí registrované 
auditory a auditorské organizace ze 
třetích zemí svým systémům kontroly, 
svému systému zabezpečování kvality a 
svým systémům vyšetřování a 
sankcionování. Členské státy mohou 
osvobodit registrované auditory a 
auditorské organizace ze třetích zemí od 
povinnosti podrobit se jejich systému 
zajišťování kvality, pokud jiný členský stát 
nebo systém zajišťování kvality třetí země, 
který byl ohodnocen jako ekvivalentní 
v souladu s článkem 46, již provedl 
kontrolu kvality auditora nebo auditorské 
organizace ze třetí země v průběhu 
předcházejících tří let.

4. Aniž by byl dotčen článek 46, nebudou 
mít auditorské zprávy týkající se roční 
účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky uváděné v odstavci 1 vystavené 
auditorskými společnostmi ze třetích zemí, 
které nejsou registrované v členském státě, 
právní účinnost v tomto členském státě.

4. Aniž by byl dotčen článek 46, nebudou 
mít auditorské zprávy týkající se roční 
účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky uváděné v odstavci 1 vystavené 
auditory nebo auditorskými organizacemi 
ze třetích zemí, které nejsou registrované 
v členském státě, právní účinnost v tomto 
členském státě.

5. Členské státy mohou registrovat 
auditorské společnosti ze třetích zemí 
pouze pokud:

5. Členské státy mohou registrovat 
auditorské organizace ze třetích zemí 
pouze pokud:

a) splňují požadavky, které odpovídají 
požadavkům druhého pododstavce čl. 3 
odst. 3.

a) splňují požadavky, které odpovídají 
požadavkům čl. 3 odst.3.

b) většina členů správního nebo řídícího 
orgánu auditorské společnosti splňuje 
požadavky, které odpovídají požadavkům 
článků 4 až 10;

b) většina členů správního nebo řídícího 
orgánu auditorské organizace ze třetí země 
splňuje požadavky, které odpovídají 
požadavkům článků 4 až 10;

c) auditor provádějící audit jménem 
auditorské společnosti splňuje požadavky, 
které odpovídají požadavkům článků 4 až 
10;

c) auditor ze třetí země provádějící audit 
jménem auditorské organizace ze třetí 
země splňuje požadavky, které odpovídají 
požadavkům článků 4 až 10;

d) audity roční účetní závěrky a 
konsolidované účetní závěrky uváděné 

d) audity roční účetní závěrky a 
konsolidované účetní závěrky uváděné 
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v odstavci 1 jsou provedeny v souladu 
s mezinárodními auditními standardy 
uvedenými v článku 26, stejně tak jako 
s požadavky stanovenými v kapitole V.

v odstavci 1 jsou provedeny v souladu 
s mezinárodními auditními standardy 
uvedenými v článku 26, stejně tak jako 
s požadavky stanovenými v článcích 22, 
24 a 25 nebo s odpovídajícími standardy a 
požadavky;

e) zveřejní na své internetové stránce 
výroční zprávu o transparentnosti, která 
obsahuje informace uvedené v článku 38.

e) zveřejní na své internetové stránce 
výroční zprávu o transparentnosti, která 
obsahuje informace uvedené v článku 38 
nebo splní odpovídající požadavky na 
zveřejnění.
6. Aby bylo možno zajistit jednotnou 
aplikaci odstavce 5 bodu d, bude 
ekvivalence uváděná v odstavci 5 bodu d 
hodnocena Komisí ve spolupráci 
s členskými státy a bude o ní rozhodovat 
Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 49 odst. 2. Do doby, než Komise vydá 
rozhodnutí, mohou ekvivalentnost 
uváděnou v odstavci 1 hodnotit členské 
státy.
1Směrnice 2004/109/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 o 
harmonizaci požadavků na průhlednost 
týkajících se informací o emitentech, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu (Úř. věst. L 390, 
31.12.2004, s. 38).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bere v úvahu na jedné straně požadavky na všechny audity prováděné 
ve společnostech evidovaných v Evropské unii a na straně druhé praktické dopady registrování 
auditorů ze třetích zemí pro příslušné orgány v členských státech EU.

Pozměňovací návrh 86
ČLÁNEK 46

Členské státy nemusí použít nebo mohou 
upravit požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 na 
základě reciprocity pouze v případě, že tyto 
auditorské společnosti podléhají systémům 
veřejné kontroly, zabezpečení kvality a 
vyšetřování a sankcionování ve třetí zemi, 
která splňuje požadavky odpovídající 
požadavkům článků 29, 30 a 31. 
Ekvivalenci bude hodnotit Komise ve 
spolupráci s členskými státy a bude o ní 
rozhodovat Komise v souladu s postupem 

1. Členské státy nemusí použít nebo mohou 
upravit požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 na 
základě reciprocity pouze v případě, že tito 
auditoři a auditorské entity ze třetích zemí 
podléhají systémům veřejné kontroly, 
zabezpečení kvality a vyšetřování a 
sankcionování ve třetí zemi, která splňuje 
požadavky odpovídající požadavkům 
článků 29, 30 a 31.
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uvedeným v čl. 49 odst. 2.
2. Aby bylo možno zajistit jednotnou 
aplikaci odstavce 1, bude ekvivalence 
uváděná v odstavci 1 hodnocena Komisí 
ve spolupráci s členskými státy a bude o ní 
rozhodovat Komise v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 49 odst. 2. Členské státy 
mohou hodnotit ekvivalenci uváděnou 
v odstavci 1 nebo se mohou spoléhat na 
hodnocení jiných členských států dokud 
Komise nepřijme rozhodnutí. Pokud 
Komise rozhodne, že požadavek 
ekvivalence uvedený v odstavci 1 není 
splněn, může umožnit zainteresovaným 
auditorským entitám pokračovat 
v auditorské činnosti v souladu 
s příslušnými požadavky členského státu 
po dobu přiměřeného přechodného 
období.
3. Členské státy budou informovat  Komisi 
o:
a) svém hodnocení ekvivalence uvedené 
v odstavci 2, a o
b) hlavních součástech ujednání o 
spolupráci se systémy třetích zemí 
v oblasti veřejné kontroly, zabezpečování 
kvality a vyšetřování a sankcionování na 
základě odstavce 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bere v úvahu na jedné straně požadavky na všechny audity prováděné 
ve společnostech evidovaných v Evropské unii a na straně druhé praktické dopady registrování 
auditorů ze třetích zemí pro příslušné orgány v členských státech EU.
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Pozměňovací návrh 87
ČL. 47 ODST. 1 PÍSM. A)

a) tyto pracovní dokumenty auditu nebo 
jiné dokumenty vztahující se k auditům 
společností, které vydávají cenné papíry 
v této třetí zemi;

a) tyto pracovní dokumenty auditu nebo 
jiné dokumenty vztahující se k auditům 
společností, které vydávají cenné papíry 
v této třetí zemi, nebo které jsou součástí 
skupiny uveřejňující ze zákona 
konsolidovanou účetní závěrku v této třetí 
zemi;

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 88
ČL. 47 ODST. 1 PÍSM. DA) (nové)

 da) toto poskytování neporušuje pravidla 
služebního tajemství, ochrany údajů a další 
podobná ustanovení.

Odůvodnění

 Ochranu údajů a důvěrnost je nutné zdůraznit.

Pozměňovací návrh 89
ČL. 47 ODST. 3

3. O přiměřenosti uvedené v odstavci 1 
písm c) rozhoduje Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2. 
Hodnocení přiměřenosti se bude provádět 
ve spolupráci s členskými státy a bude 
založeno na požadavcích článku 34 nebo 
na nezbytně odpovídajících funkčních 
výsledcích. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná ke splnění rozhodnutí Komise.

3. O přiměřenosti uvedené v odstavci 1 
písm c) bude rozhodovat Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 49 
odst. 2 s cílem usnadnit spolupráci mezi 
příslušnými orgány. Hodnocení 
přiměřenosti se bude provádět ve 
spolupráci s členskými státy a bude 
založeno na požadavcích článku 34 nebo 
na nezbytně odpovídajících funkčních 
výsledcích. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná ke splnění rozhodnutí Komise.

Odůvodnění

Technické objasnění.
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Pozměňovací návrh 90
ČL. 47 ODST. 5

5. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 49 odst. 2 definovat 
výjimečné případy uvedené v odstavci 4.

5. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 49 odst. 2 upřesnit 
výjimečné případy uvedené v odstavci 4 
s cílem usnadnit spolupráci mezi 
příslušnými orgány a zajistit jednotnou 
aplikaci tohoto odstavce.

Odůvodnění

Technické objasnění.

Pozměňovací návrh 91
ČLÁNEK 48

Článek 48

Realizační opatření

Kromě ostatních realizačních opatření 
uvedených v této směrnici a s cílem 
přihlédnout k vývoji souvisejícímu se 
statutárním auditem a zajistit jednotné 
uplatnění této směrnice ve Společenství 
může Komise přijmout realizační opatření 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 49 
odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

V případě potřeby články směrnice stanoví postup projednávání ve výborech. Tento článek je 
tedy postradatelný.

Pozměňovací návrh 92
ČL. 49 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

(2) Pokud je brán zřetel na tento odstavec, je 
třeba v souladu s články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES a s ohledem na článek 8 
uplatnit regulativní postup.

(2) Pokud je brán zřetel na tento odstavec, je 
třeba v souladu s články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES a s ohledem na článek 8 
uplatnit regulativní postup. Evropský 
parlament má od okamžiku, kdy je poprvé 
předložen návrh prováděcích opatření, tři 
měsíce na přezkoumání a na vyjádření. 
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Pokud Parlament během této lhůty přijme 
usnesení, bude návrh přezkoumán Komisí.

Pozměňovací návrh 93
ČL. 50 BOD 1 BOD A

Článek 43 (směrnice 78/660/EHS)

„(15) poplatky za finanční rok zaplacené 
certifikovanému auditorovi nebo 
auditorské společnosti za statutární audit 
roční účetní závěrky a poplatky zaplacené 
za jiné pojistné služby, daňové poradenství 
a jiné neauditorské služby.“;

„(15) v případě entit veřejného zájmu jak 
jsou definovány v čl. 2 odst. 11 směrnice 
xx/xxx/EHS (8. směrnice), samostatně 
poplatky za finanční rok zaplacené 
certifikovanému auditorovi nebo 
auditorské společnosti za statutární audit 
roční účetní závěrky a poplatky zaplacené 
za jiné pojistné služby, daňové poradenství 
a jiné neauditorské služby.“;

Odůvodnění

Zveřejnění auditorských poplatků má smysl pouze v případě entit veřejného zájmu. V případě 
jiných firem tento požadavek pouze vede ke zbytečnému administrativnímu břemenu. 

Pozměňovací návrh 94
ČL. 50 BOD 1 BOD B

Čl. 44 odst. 1 (směrnice 78/660/EHS)

b) čl. 44 odst. 1 bude nahrazen 
následujícím textem:
„1. Členské státy mohou umožnit 
společnostem uvedeným v článku 11 
vypracovat zkrácené poznámky ke své 
účetní uzávěrce bez informací 
požadovaných v čl. 43 odst. 1 bodech 5 až 
12, 14a a 15. Nicméně, v poznámkách 
musí být zveřejněny úplné informace 
stanovené v čl. 43 odst. 1 bodě 6 o všech 
dotčených položkách.“

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k navrhované změně čl. 50 odst. 1 písm. a) je stávající verze čl. 50 odst. 1 písm. b) 
vypustitelná.

Pozměňovací návrh 95
ČL. 50 ODST. 1 PÍSM. B)



RR\573187CS.doc 65/106 PE 353.280v02-00

CS

Čl. 44 odst. 1 (směrnice 78/660/EHS)

b) čl. 44 odst. 1 bude nahrazen 
následujícím textem:
„1. Členské státy mohou umožnit 
společnostem uvedeným v článku 11 
vypracovat zkrácené poznámky ke své 
účetní uzávěrce bez informací 
požadovaných v čl. 43 odst. 1 bodech 5 až 
12, 14a a 15. Nicméně v poznámkách musí 
být zveřejněny úplné informace stanovené 
v čl. 43 odst. 1 bodě 6 o všech dotčených 
položkách.“

b) K článku 45 se přidává následující 
odstavec:

„3. Členské země mohou z požadavku čl. 43 
odst. 1 bodu 15 vyjmout subjekty, které 
nevydaly převoditelné cenné papíry 
obchodovatelné na regulovaném trhu ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
2004/39/ES.“

Odůvodnění

Malé a střední podniky budou z směrnice vyjmuty s cílem zamezit nadměrné regulaci. 

Pozměňovací návrh 96
ČL. 50 BOD 2

Článek 34 (směrnice 83/349/EHS)

„(16) poplatky za finanční rok zaplacené 
certifikovanému auditorovi nebo 
auditorské společnosti za statutární audit 
konsolidované účetní závěrky a poplatky 
zaplacené za jiné pojistné služby, daňové 
poradenství a jiné neauditorské služby.“;

„(16) v případě entit veřejného zájmu jak 
jsou definovány v čl. 2 odst. 11 směrnice 
xx/xxx/EHS (8. směrnice), samostatně 
poplatky za finanční rok zaplacené 
certifikovanému auditorovi nebo 
auditorské společnosti za statutární audit 
konsolidované účetní závěrky a poplatky 
zaplacené za jiné pojistné služby, daňové 
poradenství a jiné neauditorské služby.“;

Odůvodnění

Zveřejnění auditorských poplatků má smysl pouze v případě entit veřejného zájmu. V případě 
jiných firem tento požadavek pouze vede ke zbytečnému administrativnímu břemenu. 

Pozměňovací návrh 97
ČLÁNEK 52A (nový)

 Článek 52a
Minimální harmonizace

Členské státy vyžadující statutární audit 
mohou uložit přísnější požadavky, pokud 
není v textu směrnice stanoveno jinak.
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Odůvodnění

Vyjasňuje, že tato směrnice je směrnicí pro minimální harmonizaci. V souladu s dohodami 
z neformálního trialogu.

Pozměňovací návrh 98
ČL. 53 ODST. 1

1. Členské státy přijmou a zveřejní do 
1. ledna 2006 ustanovení nezbytná pro 
splnění této směrnice. Budou o tom 
neprodleně informovat Komisi.

1. Členské státy přijmou a zveřejní do 24 
měsíců od vstupu této směrnice v platnost 
ustanovení nezbytná pro splnění této 
směrnice. Budou o tom neprodleně 
informovat Komisi.

Odůvodnění

Členské státy potřebují dostatečný čas, aby splnily ustanovení této směrnice.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

This Commission proposal on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts is a 
further stage in the process, which began in 1996, of a more harmonised approach to statutory 
auditing in the EU. In the light of the recommendations the European Parliament adopted in the 
Parmalat resolution, the resolution on corporate governance, the prospectus directive, the market 
abuse directive and the IAS, your rapporteur warmly welcomes this directive. 

However, your rapporteur considers that a number of points still require clarification, in 
particular the provisions on audit committees, on independence of auditors and on liability of 
auditors. The amendments presented by your rapporteur aimed, on one hand, at completing and 
clarifying these points and, on the other hand, following a series of informal trilogue meetings, at 
approximating the Parliament's position to the positions of Council and Commission with regard 
to a possible first reading agreement.

An enhanced cooperation according to Rule 47 of the Rules of Procedure of the European 
Parliament had been established with the ECON-committee. A series of amendments from this 
committee had been included in the rapporteur's compromise amendments.

The most important points can be summarised as follows: 

Statutory audit committee:
The Commission proposes the compulsory introduction of statutory audit committees for public 
interest entities, such as listed companies. The task of these audit committees is to exercise 
supervision over the financial reporting process. Your rapporteur agrees with the Commission 
that effective internal control systems contribute to minimising financial and operational risks, 
among others. Setting up an audit committee might help towards this end. However, your 
rapporteur has a fundamental objection to an EU-level requirement to set up such a committee.  
Experience has shown that, owing to the differences between the national corporate governance 
systems in Europe, this kind of structure, launched from Brussels, results in unnecessarily 
complicated regulations. He considers that it  would be wise to leave it to the legislation of the 
Member States to determine the manner in which firms are to regulate and supervise their own 
internal reporting. This would also be in line with the trend which has already begun, to the 
effect that discussions about – and the further development of – corporate governance structures 
should take place at Member - State - level. 

Accordingly, the compromise amendments to recitals 20 ff and to article 39 give discretion to the 
Member States to maintain their national bodies similar to an audit committee.

Independent auditors: 
In view of the auditing scandals of the last two years it is of the utmost importance that the 
directive contains clear provisions guaranteeing auditors' independence. Articles 23 and 24 
rightly provide that auditors must have no influence on the management of the entity they are 
auditing, and that the management must have no influence on the auditor. The requirements 
made of auditors must, however, be reasonable and, in particular, enforceable. Your rapporteur 
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considers that the independence requirements imposed must not lead to unnecessary 
administrative burdens, particularly for SMEs.

The amendments in particular to recital 10 and articles 22 and 23 reflect these concerns, but also 
contain specific rules concerning the membership based relationship between Members and non 
profit making entities.

In Article 40, the Commission provides for an extra guarantee of auditor independence by 
requiring the rotation of auditors every 5 years, or of auditing firms every 7 years. Your 
rapporteur has serious misgivings about the rotation of auditing firms, since this would engender 
enormous costs for the firm being audited and might lead to errors. Rotation of auditing firms 
should be the exception, certainly not the rule. 

The amended article 40 paragraph 2 provides for rotation of the key audit partners within a 
maximum period of seven years.

Limitation of liability:
In many EU Member States there is provision for limiting the liability of auditors. Your 
rapporteur is, of course, of the opinion that auditors must be held accountable for their errors. 
But if auditors are liable for their errors, it must be possible to insure against such liability. 
Unlimited liability is uninsurable, and is thus no solution. 

Accordingly, the new article 30 (a) provides for presenting a report by the Commission and 
submitting possible recommendations to the Member States.

Comitology
The vast amount of references to the comitology procedure in this directive, should be 
accompanied with a clear reference to a call back right for the European Parliament.
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17. 3. 2005

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účetních závěrek 
a konsolidovaných účetních závěrek a změně směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
(KOM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD))

Navrhovatel: Wolf Klinz

(*) užší spolupráce výborů - článek 47 jednacího řádu 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Introduction

The auditing profession has been through a number of difficult years worldwide. Scandals such 
as those relating to Enron, Parmalat and Flowtex have weakened the trust of consumers and 
investors. These scandals have reached frightening proportions and have included various types 
of fraud such as insider trading, falsification of balance sheets and simulated transactions. 

The scandals required action. Yet, to re-establish trust in markets is not the only goal of the 
proposed Directive.  It aims also at strengthening the rights of shareholders, increasing 
investment security and the competitiveness of European enterprises and ensuring the benefits of 
the internal market.

The Commission's Proposal

The Commission´s proposal on statutory audit is the outcome of years of preparation and takes 
into account the recommendations of 2000 and 2002. The Directive will replace the 8th Directive 
on statutory auditors (1984), which only contains rules about the accreditation of auditors but 
says nothing about the audit procedure, supervision or external quality control. Thus the 
proposed Directive will remedy this.

The proposed Directive clarifies the duties of statutory auditors and sets out certain ethical 
principles to ensure their professionalism and independence, i.e. integrity, objectivity, 
professional competence, confidentiality and professional secrecy and overall responsibility.  
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Overall responsibility means that the group auditor bears the full responsibility for the audit 
report on the consolidated accounts; thus the group auditor reviews the work of other auditors. 
Through such overall responsibility fraud should be avoided and quality increased. The same 
goals are being pursued by quality assurance reviews (at least every six years), transparency 
reports (written by the audit firms every year), introduction of International Accounting 
Standards (IAS), increased cooperation between relevant authorities and the creation of a 
European audit regulatory committee. Through the creation of an audit committee 
communicating directly with the auditor, auditors should get help to resist inappropriate pressure 
from managers. Moreover, independence should be guaranteed through exclusion of any 
incompatible activity and rotation (internal and external).

Critical Analysis

Your rapporteur wishes to express his strong support for the aims of the Directive. 
Your rapporteur remains, nevertheless, sceptical about a number of points. It is necessary to 
strike a balance between lowering the risk of fraud and ensuring healthy competition and high 
levels of service and quality.  The rapporteur has thus proposed some amendments intended to 
provide clarification, other amendments which take into consideration the specific characteristics 
of certain banking structures (savings and cooperative banks) and various other amendments 
concerning the audit committee, the rotation principle, the scope of services offered by the 
auditor and liability (the latter has not been taken up by the Commission). Most of these subjects 
have also been the subject of discussion in the Council.

The obligation to create an audit committee would mean for some listed SMEs that their board 
would automatically be identical with the audit committee and that at least one member of the 
board must have auditing expertise. Thus, the obligation to create an audit committee could lead 
to a change of board members. Nevertheless, the benefit of having professional expertise seems 
to render such a change worthwhile. When an audit committee is created, steps must be taken to 
ensure that the chairman of the board is not the head of the audit committee, as amended. Apart 
from the changes for SMEs, there is one other party, which is more negatively affected: Special 
Purpose Vehicules (SPVs). As SPVs do not pursue activities other than the issue of securities the 
obligation to create an audit committee is not justified. Therefore there should be an exception 
concerning the obligation to install an audit committee (see amendment).

The rotation principle generally should be welcomed as it ensures independence. On the one 
hand, rotation has disadvantages such as additional costs, the loss of know-how and therefore the 
danger of mistakes. On the other hand, it reinforces independence and objective assessment. The 
rotation of the key audit partner(s) should take place at least every seven yearswith an 
engagement interval of at least 2 years.

The scope of services offered by audit firms should not be limited to purely auditing. Often 
problems such as tax questions or the need for experts' opinions arise during the auditing process 
and consequently are most easily solved by the auditor. However, consulting services should not 
become more important than auditing services. Therefore the scope of non-audit services should 
be limited (see amendment).

Unlimited liability does not produce any advantages. On the contrary: where liability is 
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unlimited, audit firms can not pay the compensation and entities do not get back the money they 
have lost. Thus, an amendment proposes the introduction of a liability cap.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Je nezbytné, aby certifikovaní auditoři a 
auditorské společnosti respektovali 
soukromí svých klientů. Měli by proto být 
vázáni přísnými pravidly ohledně utajování, 
tato pravidla by však neměla bránit 
prosazení standardů auditu.

(9) Je nezbytné, aby certifikovaní auditoři a 
auditorské společnosti respektovali 
soukromí svých klientů. Měli by proto být 
vázáni přísnými pravidly ohledně utajování, 
tato pravidla by však neměla bránit 
prosazení standardů auditu. Pravidla týkající 
se utajení by se měla vztahovat i na všechny 
auditorské společnosti a certifikované 
auditory, kteří se daným úkolem již přestali 
zabývat.

Odůvodnění

Dodržování profesního tajemství nekončí s ukončením auditu. Proto by se měl zdůraznit celkový 
rozsah požadavku.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10)  Certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti by při provádění statutárního 
auditu měli být nezávislí. Pokud se dostanou 
do situace, která by mohla jejich nezávislost 
narušit, měli by se svého angažmá v auditu 
vzdát. Měli by rovněž odmítnout provádění 
veškerých neauditorských služeb, které by 
mohly ohrozit jejich nezávislost.

(10) Certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti by při provádění statutárního 
auditu měli být nezávislí. Pokud se dostanou 
do situace, kdy význam ohrožení jejich 
nezávislosti i po aplikaci ochranných 
opatření zmírňujících ohrožení zůstává 
příliš velký, měli by rezignovat nebo se 
zdržet svého angažmá  v auditu. Konečný 
úsudek o existenci vztahu, který ohrožuje 
auditorovu nezávislost, se může lišit u 
vztahu mezi auditorem a kontrolovaným 
subjektem nebo mezi sítí a kontrolovaným 
subjektem. Nezávislost certifikovaného 
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auditora nebo auditorské společnosti 
mohou ohrožovat například přímé nebo 
nepřímé finanční zájmy kontrolovaného 
subjektu a poskytování doplňkových 
neauditorských služeb. Nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti může ohrozit i výše nebo 
skladba honoráře obdrženého od jednoho 
kontrolovaného subjektu. Mezi 
bezpečnostní opatření, která je třeba použít 
ke zmírnění nebo vyloučení těchto hrozeb, 
patří zákazy, omezení, další zásady a 
postupy a odhalení. Certifikovaní auditoři a 
auditorské společnosti by měli odmítat 
poskytování veškerých jiných než 
auditorských služeb, které by mohly ohrozit 
jejich nezávislost. 

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Je nezbytné zajistit stálou vysokou 
kvalitu všech statutárních auditů 
požadovaných právními předpisy 
Společenství. Veškeré statutární audity by se 
proto měly provádět na 
základě mezinárodních auditních standardů. 
Členským státům by mělo být umožněno 
stanovit další auditorské postupy, pokud tyto 
vyplývají ze specifických požadavků na 
rozsah statutárního auditu.

(11) Je nezbytné zajistit trvalou vysokou 
kvalitu všech statutárních auditů 
požadovaných právními předpisy 
Společenství. Veškeré statutární audity by se 
proto měly provádět na 
základě mezinárodních auditních standardů, 
jakmile Komise tyto standardy, v souladu 
s ustanovením čl. 26 odst. 2 této směrnice 
přijme. Komise by měla mít k dispozici 
technický výbor nebo skupinu, která by jí 
pomáhala posoudit, do jaké míry jsou 
mezinárodní auditní standardy (ISA) 
rozumné  a měla by také využít systém 
státních kontrolních orgánů členských 
států. Aby se dosáhlo maximální 
harmonizace, mělo by být členským státům 
umožněno stanovit další auditorské postupy 
nebo požadavky pouze pokud tyto vyplývají 
ze specifických vnitrostátních právních 
požadavků na statutární audit roční závěrky 
nebo konsolidované závěrky, za 
předpokladu, že používané normy ISA tento 
požadavek nepokrývají. Členské státy by 
mohly pokračovat v těchto dodatečných 
auditorských postupech dokud auditorské 
postupy a požadavky nebudou pokryty 
následně přijatými normami ISA. Všechny 
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dodatečné požadavky stanovené členskými 
státy by měly napomoci k tomu, aby firemní 
roční závěrky získaly vyšší věrohodnost a 
vedly k veřejnému dobru. Výše uvedené 
znamená, že členské státy mohou například 
požadovat vypracování dodatečné zprávy 
auditora pro dozorčí radu nebo předepsat 
požadavky na vykazování a kontrolu 
vycházející z národních pravidel pro řízení 
firem.

Odůvodnění

Jeden problém spočívá ve skutečnosti, že principy ISA navržené samotnými auditory stále ještě 
nejsou kompletní, jsou příliš nepřesné a, v některých případech, stále v procesu přezkoumávání. 
Členské země by proto měly mít možnost, tam, kde to považují za vhodné, předepsat přísnější 
auditorské principy. Především by měly mít možnost zavést národní auditorská pravidla, která se 
nevztahují k rozsahu auditu. Musí se jim však naopak zabránit v tom, aby zaváděly mírnější 
pravidla než požaduje ISA. 

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) K přijetí mezinárodních auditních 
standardů v rámci Společenství je třeba, aby 
byly obecně mezinárodně přijímány a aby se 
na jejich vzniku podílely v rámci otevřeného 
a průhledného postupu všechny 
zainteresované strany, aby přispívaly 
k věrohodnosti ročních závěrek a 
konsolidovaných závěrek a aby přispěly 
k veřejnému blahu Evropy.  

(12) K přijetí mezinárodních auditních 
standardů v rámci Společenství je třeba, aby 
byly obecně mezinárodně přijímány a aby se 
na jejich vzniku podílely v rámci otevřeného 
a průhledného postupu všechny 
zainteresované strany, aby přispívaly 
k věrohodnosti ročních závěrek a 
konsolidovaných závěrek a aby přispěly 
k veřejnému blahu Evropy. Během postupu 
schvalování by Komise měla konzultovat 
Evropský Parlament a Radu, zástupce dané 
profese a podniků, a snažit se zajistit, aby 
byla věnována příslušná pozornost 
evropským zájmům.  

Odůvodnění

Je nezbytné učinit potřebné kroky k tomu, aby se vyloučily problémy vznikající v souvislosti 
s přijímáním mezinárodních účetních norem (IAS) a aby se zajistilo, že navrhovaný postup bude 
průhledný a otevřený.

Pozměňovací návrh 5
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BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Pravidelné kontroly jsou vhodným 
prostředkem k dosažení trvale vysoké 
kvality statutárních auditů. Certifikovaní 
auditoři a auditorské společnosti by proto 
měli podléhat systému záruky kvality, který 
bude fungovat nezávisle na kontrolovaných 
certifikovaných auditorech a auditorských 
společnostech.

(15) Pravidelné kontroly jsou vhodným 
prostředkem k dosažení trvale vysoké 
kvality statutárních auditů. Certifikovaní 
auditoři a auditorské společnosti by proto 
měli podléhat systému záruky kvality, který 
bude fungovat nezávisle na kontrolovaných 
certifikovaných auditorech a auditorských 
společnostech. Za účelem uplatnění 
ustanovení článku 29 o záruce kvality 
mohou členské státy stanovit, že pokud mají 
jednotliví auditoři společnou politiku 
záruky kvality, jedinými požadavky ke 
kterým je třeba přihlížet jsou ty platné pro 
auditorské společnosti. Členské státy 
mohou systém záruky kvality zorganizovat 
tak, aby každý jednotlivý auditor podléhal 
kontrole záruky kvality každých 6 let. Z 
tohoto ohledu by financování systému 
záruky kvality nemělo být vystaveno 
nemístnému vlivu.

Odůvodnění

This amendment is an outcome of the discussions in the Council for Parliament to adopt in order 
to reach a single reading.
Notwithstanding equal conditions concerning the quality assurance must be provided thus it 
should take place at an equal rhythm in every Member State, i.e. every six years.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost by měla být jmenována valnou 
hromadou akcionářů kontrolovaného 
subjektu. Aby se zabezpečila nezávislost 
auditora, je nezbytné, aby jeho propuštění 
bylo možné jen na základě řádných důvodů 
a jen tehdy, pokud tyto důvody jsou 
předloženy orgánu nebo orgánům 
odpovídajícím za veřejný dozor.

(18) Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost by měla být jmenována valnou 
hromadou akcionářů nebo členy 
kontrolovaného subjektu. Členské státy 
mohou povolit jiné systémy jmenování za 
předpokladu, že tyto systémy neohrozí 
nezávislost auditora na auditovaném 
subjektu. V zájmu ochrany nezávislosti 
auditora je důležité, aby jeho odvolání bylo 
možné pouze v případě, kdy existují patřičné 
důvody a kdy jsou tyto důvody sděleny 
úřadu nebo úřadům odpovědným za veřejný 
dohled.
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Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) Opatření potřebná k zavedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z roku 
1999, které stanovilo postupy výkonu 
pravomocí přidělených Komisi a 
s patřičným ohledem na prohlášení, které 
Komise učinila v Evropském Parlamentu 
5. února 2002 ohledně zavádění legislativy 
týkající se finančních služeb. Za tímto 
účelem by měl být zřízen výbor, který by 
spolupracoval s Komisí. 

(23) Opatření potřebná k zavedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z roku 
1999, které stanovilo postupy výkonu 
pravomocí přidělených Komisi a 
s patřičným ohledem na prohlášení, které 
Komise učinila v Evropském Parlamentu 
5. února 2002 ohledně zavádění legislativy 
týkající se finančních služeb. Za tímto 
účelem by měl být zřízen výbor, který by 
spolupracoval s Komisí. V úvahu by se měly 
vzít pravomoci Evropského parlamentu a 
především jeho oprávnění odvolat 
rozhodnutí – především v návaznosti na 
privilegia udělená výboru v čl. 21 odst. 2 a 
článku 48 této směrnice. 

Odůvodnění

Zdvořilostní procedura nastolená v Lamfalussy nesmí vést k tomu, aby na úrovni 2 došlo 
k zavedení politických principů. Parlament, na stejném základě jako Rada, musí být schopen 
ověřit, že Evropská komise  tento princip dodržuje a pokud ne, musí mít k dispozici intervenční 
prostředky. 

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový)

(23a) Evropský parlament by měl mít od 
okamžiku, kdy je poprvé předložen návrh 
prováděcích opatření, tři měsíce na 
přezkoumání a na vyjádření. Pokud 
Parlament během této doby přijme 
usnesení, bude návrh přezkoumán Komisí, 
a to podle článku 8 rozhodnutí 
1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 2 BOD 3

(3) „Auditorskou společností“ chápán 
subjekt, který byl v souladu s ustanoveními 
této směrnice kompetentními orgány členské 

(3) „Auditorskou společností“ chápána 
právnická osoba nebo jiný subjekt, který byl 
v souladu s ustanoveními této směrnice 
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země, bez ohledu na svoji právní formu, 
určen k provádění statutárních auditů;

kompetentními orgány členské země, bez 
ohledu na svoji právní formu, určen 
k provádění statutárních auditů;

Odůvodnění 

Návrh Komise nepřipouští činnost auditorských institucí spořitelen a družstevních záložen, neboť 
tyto útvary v uvedeném smyslu nejsou společnostmi.

Pozměňovací návrh 10
 ČL. 2 BOD  5

(5) „Sítí“ chápána větší struktura, ke které 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost patří a která používá společné 
obchodní jméno nebo jejímž prostřednictvím 
se sdílí profesní zdroje;

(5) „Sítí“ chápána  větší, na spolupráci 
zaměřená struktura, k níž certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost patří a 
která je jasně orientovaná na dělení zisku a 
nákladů nebo má společné vlastnictví, 
řízení nebo management, společné zásady 
ohledně kvality, společnou obchodní 
strategii, používá společné obchodní jméno 
nebo významnou část profesních zdrojů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je výsledkem diskuse, kterou zavedla Rada parlamentu s cílem 
dosáhnout jediného čtení. Nehledě na to by definice pojmu „síť“ neměla být příliš široká, jelikož 
by neměla zahrnovat všechny představitelné druhy spolupráce. 

Pozměňovací návrh 11
ČL. 2 BOD 9

(9) „Mezinárodními auditními standardy“ 
chápány International Standards on Auditing 
(ISA) a související Mezinárodní prohlášení 
o auditorské praxi v míře, v níž se týkají 
statutárního auditu; 

(9) „Mezinárodními auditními standardy“ 
chápány International Standards on Auditing 
(ISA) a související standardy v míře, v níž 
se týkají statutárního auditu; 

Odůvodnění

Apart from ISA it should be only referred to related Standards such as International Standard on 
Quality Control 1 (ISQC 1) but not to related International Audit Practice Statements because 
they have a lower level of authority and serve more as best practice.

Pozměňovací návrh 12
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ČL. 3 ODST. 3 PODODSTAVEC 2 PÍSM. B)

b) většinu hlasovacích práv musí mít 
certifikovaní auditoři nebo auditorské 
společnosti schválené v členském státu;

b) většinu hlasovacích práv musí mít 
certifikovaní auditoři nebo auditorské 
společnosti schválené v členském státu nebo 
fyzické osoby, které splňují přinejmenším 
podmínky stanovené v článku 4 a v 
článcích 6 až 12; členské státy mohou 
stanovit, že i tyto fyzické osoby musí být 
schváleny v kterémkoli členském státu. Pro 
účely statutárního auditu družstev a 
podobných subjektů uvedených v článku 45 
směrnice 86/635/EHS mohou členské státy 
přijmout další zvláštní ustanovení týkající 
se hlasovacích práv. V případě zbývajících 
menšinových hlasovací práv je pro užívání 
hlasovacích práv přijatelná jakákoli k tomu 
oprávněná osoba za podmínky, že nebude 
nepatřičným způsobem ovlivňovat nebo 
působit dojmem, že nepatřičným způsobem 
ovlivňuje, profesionalitu a nezávislost 
auditorské společnosti;

Odůvodnění

This amendment is an outcome of the discussions in the Council for Parliament to adopt in order 
to reach a single reading. Notwithstanding the participation of commercial entities in audit firms 
should be forbidden as it is not compatible with the independence and objectivity of the auditor.

Pozměňovací návrh 13
ČLÁNEK 6

K provádění statutárního auditu je možno 
schválit fyzickou osobu, jen pokud dosáhla 
vzdělání na univerzitní úrovni, absolvovala 
teoretický instruktážní kurz, prošla 
praktickým školením a absolvovala 
závěrečné kvalifikační zkoušky 
organizované nebo uznávané státem.

K provádění statutárního auditu dokladů 
uváděných v článku 1 je možno schválit 
fyzickou osobu, jen pokud dosáhla vzdělání 
na univerzitní úrovni, absolvovala teoretický 
instruktážní kurz, prošla praktickým 
školením a absolvovala závěrečné 
kvalifikační zkoušky organizované nebo 
uznávané členským státem. Výuka a 
hodnocení musí odpovídat minimálně 
prvnímu cyklu univerzitního vzdělávání 
trvajícímu tři roky; významná část výuky a 
hodnocení musí být na úrovni druhého 
cyklu, neboli musí záviset na úspěšném 
ukončení úrovně prvního cyklu.. 
Členské státy zajistí, aby osoby takto 
schválené prokazovaly, že zmíněné nabyté 
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vědomosti a znalosti nadále udržují trvalým 
profesním rozvojem.
 Tyto požadavky jsou dále specifikovány 
v článku 7, 8, 9 a 10.

Odůvodnění

V boloňské deklaraci má první stupeň univerzitního vzdělání znamenat období tří let. Podstatná 
část školení a hodnocení auditora by měla být na úrovni druhého stupně.

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 7

Přezkoušení profesní kvalifikace Profesní kvalifikace

Fyzická osoba schválená pro provádění 
statutárního auditu ročních závěrek a 
konsolidovaných závěrek musí být schopna 
je provádět v souladu se zákony, 
směrnicemi a normami, které se k takovým 
auditům vztahují.

Přezkoušení profesní kvalifikace dle článku 
6 zaručí, že subjekt bude mít odpovídající 
úroveň teoretických znalostí k provádění 
statutárního auditu a že bude schopen 
takové teoretické znalosti v praxi využít. 
Část takové zkoušky musí být písemná.

Při hodnocení profesní kvalifikace a 
dovedností dle článku 6 se bude hodnotit, 
jak je posuzovaná osoba schopna:
a) plánovat, provádět a podat zprávu o 
auditu společnosti nebo konsolidované 
závěrky v souladu s příslušnými zákony, 
směrnicemi, normami a profesním etickým 
kodexem; 
b) pochopit, jak doložit převody a další 
události odehrávající se v právnické osobě a 
na konsolidovaných účtech obchodních 
podniků v souladu s příslušnými zákony, 
směrnicemi a standardy;

c) chápat právní, daňové a podnikatelské 
prostředí, v němž společnost pracuje;

d) pochopit aspekty strategického a 
obchodního řízení firmy, zejména finanční 
řízení a informační systém, které jsou pro 
provedení auditu firmy a konsolidované 
závěrky důležité;

e) pochopit postupy, systém a řízení 
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podniku v míře, která je nezbytná pro 
posouzení rizik, jimž je vystaven podnik a 
audit.

Odůvodnění

Podmínky předepisující vzdělání a školení nezbytné k tomu, aby jedinec mohl být v členské zemi 
EU schválen a zaregistrován jako certifiovaný auditor podle osmé firemní právní směrnice musí 
být významně upraveny tak, aby: 

 braly v úvahu proběhnuvší změny v etických  a auditorských normách a finančním 
vykazování;

 vzaly v úvahu nová pravidla, vydaná ohledně vzdělávání Mezinárodní federací účetních;

ve studijním programu, jehož se drží většina profesních organizací, odrážely spíš zaměření na 
schopnost splnit úkol a sehrát roli očekávanou od certifikovaného auditora, než na prostou 
orientaci na seznam bodů.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 8 ODST. 1

Test teoretických znalostí Posouzení profesní kvalifikace
1. Test teoretických znalostí zahrnutý do 
zkoušky pokryje především následující 
oblasti:

1. Posouzení bude hodnotit do jaké míry je 
daná osoba schopna:

a) všeobecnou účetní teorii a pravidla, a) využít relevantní teoretické znalosti 
v praxi a propojit znalosti a zkušenosti;

b) právní požadavky a standardy vztahující 
se k přípravě roční a konsolidované 
závěrky,

b) uplatnit schopnost analýzy, hodnocení, 
profesionálního úsudku a profesionální 
nedůvěry;

c) mezinárodní účetní normy, c) jednat ve veřejném zájmu v souladu 
s kodexem profesní etiky.

d) finanční analýzy,
e) účtování nákladů a manažerské 
účetnictví,
f) risk management a interní kontrolu,
g) audit,
h) právní požadavky a profesní standardy 
vztahující se ke statutárnímu auditu a 
certifikovaným auditorům,
i) mezinárodní auditní standardy,
j) profesní dovednosti,
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k) profesní etiku a nezávislost.

Odůvodnění

Podmínky předepisující vzdělání a školení nezbytné k tomu, aby jedinec mohl být v členské zemi 
EU schválen a zaregistrován jako certifikovaný auditor podle osmé firemní právní směrnice 
musí být významně upraveny tak, aby: 

 braly v úvahu proběhnuvší změny v etických, a auditorských normách a finančním 
vykazování;

 vzaly v úvahu nová pravidla, vydaná ohledně vzdělávání Mezinárodní federací účetních;

 ve studijním programu, jehož se drží většina profesních organizací, odrážely spíš zaměření 
na schopnost splnit úkol a sehrát roli očekávanou od certifikovaného auditora, než na 
prostou orientaci na seznam bodů. 

.
Pozměňovací návrh 16

ČL. 8 ODST. 2

2. Pokryjí také následující oblasti a to do té 
míry, jak jsou pro audit důležité: 

2. Významná část posuzovacích testů musí 
být písemná (včetně užití počítače).
Měla by zajistit, že posuzovaná osoba má 
pro provedení auditu dostatečné znalosti 
v následujících oblastech:

a) firemní právo a řízení firmy, a) audit:
- pojetí důvěry, procesy a management, 
- mezinárodní standardy a národní zákony, 
směrnice a standardy vztahující se k 
statutárnímu auditu účetních dokladů a 
k subjektům provádějícím takový audit,
- analytické a kritické posouzení finančních 
výkazů.

b) zákon o konkurzním řízení a podobné 
postupy,

b) účetnictví a finanční výkaznictví:
- finanční účetnictví a výkaznictví,
- manažerské účetnictví,
manažerská kontrola,
- mezinárodní standardy a národní zákony, 
směrnice a standardy vhodné pro přípravu 
firemních a konsolidovaných finančních 
výkazů a metodiky hodnocení položek 
bilance, vypočítávání zisku a ztráty, 
vykazování cash-flow a změny vlastního 
jmění.

c) daňové zákony, c) právní, daňové a podnikatelské prostředí:
- podnikové a obchodní právo, občanské 
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právo, zákon o konkurzním řízení a 
podobných procesech a základy zákonných 
ustanovení řídících kapitálový trh a 
zaměstnanost,

- hodnocení podniku 
- daně a jejich dopad na finanční a 
manažerská rozhodnutí,
- informatika,
- podnikové systémy a řízení,
- organizační a obchodní znalosti včetně 
znalosti všeobecné a finanční ekonomie, 
řízení firmy, vědní obor management  
(včetně kvantitativních metod), organizační 
chování, finanční management , 
mezinárodní podnikání a globalizace.
Podstatná část znalostí z oblasti auditu a 
účetnictví a finančního výkaznictví musí 
být na úrovni druhého cyklu 
vysokoškolského studia. Ostatní znalosti 
budou minimálně na úrovni odpovídající 
prvnímu stupni vysokoškolského vzdělání 
trvajícímu nejméně tři roky

d) občanský a obchodní zákoník,
e) zákony týkající se sociálního pojištění a 
zaměstnanosti,
f) informatiku a počítače,
g) obchod, všeobecnou a finanční 
ekonomii,
h) matematiku a statistiku,
i)základní pravidla finančního řízení 
podniku.

Odůvodnění

Podmínky předepisující vzdělání a školení nezbytné k tomu, aby jedinec mohl být v členské zemi 
EU schválen a zaregistrován jako certifikovaný auditor podle osmé firemní právní směrnice 
musí být významně upraveny tak, aby: 

 braly v úvahu proběhnuvší změny v etických, a auditorských normách a finančním 
vykazování;

 vzaly v úvahu nová pravidla, vydaná ohledně vzdělávání Mezinárodní federací účetních;

 ve studijním programu, jehož se drží většina profesních organizací, odrážely spíš zaměření 



PE 353.280v02-00 82/106 RR\573187CS.doc

CS

na schopnost splnit úkol a sehrát roli očekávanou od certifikovaného auditora, než na 
prostou orientaci na seznam bodů. 

Pozměňovací návrh 17
ČL. 8 ODST. 3

3. Komise může, v souladu s postupem dle 
čl. 49 odst. 2, upravit seznam oblastí, které 
mají být zahrnuty do testu teoretických 
znalostí uvedených v odstavci 1.

3. Komise může, v souladu s postupem dle 
čl. 49 odst. 2, upravit seznam oblastí, které 
mají být zahrnuty do testu teoretických 
znalostí uvedených v odstavci 1a 2.

Odůvodnění 

Podmínky po zavedení pozměňovacího návrhu Johna Purvise týkající se článku 8, odstavce 1 a 
2. 

Pozměňovací návrh 18
ČL. 9 ODST. 1

1. Na základě výjimky z článku 7 a 8 mohou 
členské státy stanovit, že absolvent 
univerzity nebo rovnoceného vzdělávání, 
držitel univerzitního diplomu nebo osoba 
podobně kvalifikovaná v jednom nebo více 
předmětech, o nichž hovoří článek 7 a 8, 
může být osvobozena od testů teoretických 
znalostí v oblastech pokrytých zmíněným 
diplomem nebo zkouškou.

1. Na základě výjimky z  článku 7 a 8 
mohou členské státy stanovit, že absolvent 
univerzity nebo rovnoceného hodnocení, 
držitel univerzitního diplomu nebo osoba 
podobně kvalifikovaná v jednom nebo více 
předmětech, o nichž hovoří článek 7 a 8,  
může být osvobozena od hodnocení 
teoretických znalostí v oblastech pokrytých 
zmíněným hodnocením nebo diplomem.

Odůvodnění

Protože orgány mohou lidi hodnotit různými způsoby, „hodnocení“ je vhodnější termín než 
„zkouška“.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 9 ODST. 2

2. Na základě výjimky z článku 7 může 
členský stát stanovit, že držitel univerzitního 
diplomu nebo rovnocenné kvalifikace 
v jedné nebo více oblastech, o nichž hovoří 
článek 8, může být osvobozen od testu  
schopností využívat v praxi teoretické 
znalosti z těchto oblastí, pokud v nich prošel 
praktickým školením doloženým zkouškou 

2. Na základě výjimky z článku 7 může 
členský stát stanovit, že držitel univerzitního 
diplomu nebo rovnocenné kvalifikace 
v jedné nebo více oblastech, o nichž hovoří 
článek 8, může být osvobozen od hodnocení 
schopností využívat v praxi teoretické 
znalosti z těchto oblastí, pokud v nich prošel 
praktickým školením doloženým 
hodnocením nebo diplomem uznávaným 
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nebo diplomem uznávaným danou zemí. danou zemí.

Odůvodnění

Protože orgány mohou lidi hodnotit různými způsoby, „hodnocení“ je vhodnější termín než 
„zkouška“. 

Pozměňovací návrh 20
ČL. 10 ODST. 1

1. Aby se zajistila schopnost aplikovat 
v praxi teoretické znalosti, jejichž test je 
součástí zkoušky, musí každý projít nejméně 
tříletým praktickým školením, do něhož 
mimo jiné patří kontrola ročních závěrek, 
konsolidovaných závěrek nebo podobných 
finančních výkazů. Nejméně dvě třetiny 
takové praxe musí proběhnout u 
certifikovaného  auditora nebo auditorské 
společnosti uznávané kterýmkoli členským 
státem.

1. Aby se zajistila schopnost aplikovat 
v praxi teoretické znalosti, jejichž test je 
součástí hodnocení, musí každý projít 
nejméně tříletým praktickým školením, do 
něhož mimo jiné patří kontrola ročních 
závěrek, konsolidovaných závěrek nebo 
podobných finančních výkazů. Nejméně dvě 
třetiny takové praxe musí proběhnout pod 
dohledem osoby, schválené zákonem 
členského státu, kde se praxe vykonává 
v souladu s touto směrnicí; členský stát 
však může umožnit praktické školení 
realizované pod dohledem osoby schválené 
v souladu s právem jiného členského státu 
podle této směrnice.

Odůvodnění

Protože orgány mohou lidi hodnotit různými způsoby, „hodnocení“ je vhodnější termín než 
„zkouška“.

Pozměňovací návrh objasňuje záměr Evropské komise umožnit, aby auditor schválený v jiné 
členské zemi měl dovoleno dozírat na průběh praxe.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 10 ODST. 2

2. Členské státy zajistí, aby veškerá praxe 
probíhala s osobami poskytujícími 
odpovídající záruky řádného školení.

2. Členské státy zajistí, aby veškerá praxe 
probíhala pod dozorem osob poskytujících 
odpovídající záruky řádného školení.

Odůvodnění

Objasnění.
Pozměňovací návrh 22

ČL. 22 ODST. 2A (nový)
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2a. Pravidla o utajení se budou rovněž 
vztahovat na všechny certifikované auditory 
a auditorské společnosti, které již nejsou 
zapojeny do zvláštních auditů. 

Odůvodnění

Požadavek týkající se profesního utajování nekončí s ukončením daného úkolu. Proto je třeba 
zdůraznit všeobecný rozsah požadavku. 

Pozměňovací návrh 23
ČL. 23 ODST. 1

1. Členská země zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost 
provádějící audit byla při provádění 
statutárního auditu na kontrolovaném 
subjektu nezávislá a v žádném smyslu 
nebyla angažovaná do manažerských 
rozhodnutí kontrolovaného subjektu. 
Jestliže s kontrolovaným subjektem existuje 
jakékoliv finanční, obchodní, 
zaměstnanecké či jiné spojení, včetně 
poskytování jiných služeb, které by mohlo 
ohrozit nezávislost certifikovaného auditora 
nebo auditorské společnosti, certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost audit 
neprovede.

1. Členské země zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost 
provádějící audit byla při provádění 
statutárního auditu na kontrolovaném 
subjektu nezávislá a v žádném smyslu 
nebyla angažovaná v rozhodovacím procesu 
kontrolovaného subjektu.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 23 ODST. 2

2. Členské státy zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost v 
pracovních dokladech o auditu 
dokumentovala všechna ohrožení vlastní 
nezávislosti, jakož i opatření učiněná ke 
zmírnění těchto ohrožení.

2. Členské státy zajistí, aby, je-li nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti ohrožena vlastní revizí, 
vlastním zájmem, sebeprosazováním, 
spřízněností nebo zastrašováním, 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost aplikovala ochranná opatření 
s cílem ohrožení omezit. Jestliže význam 
hrozeb převáží a nezávislost je ohrožena i 
přes užití ochranných opatření, 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost statutární audit neprovede.

Certifiovaný auditor nebo auditorská 
společnost neprovede statutární audit, 
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jestliže existuje přímý nebo nepřímý 
finanční, obchodní nebo zaměstnanecký 
vztah mezi certifikovaným auditorem, 
auditorskou společností nebo sítí a 
kontrolovaným subjektem, který ohrožuje 
nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti. 

Členské státy navíc zajistí, aby v případech 
týkajících se subjektů veřejného zájmu, 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost, bude-li nutné chránit 
nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti, neprováděla audit, 
jestliže se jedná o vlastní revizi nebo vlastní 
zájem.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 26 ODST. 1

1. Členské státy budou vyžadovat, aby 
certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti prováděli statutární audity 
v souladu s mezinárodními auditními 
standardy přijatými Komisí v souladu 
s postupem, o němž hovoří čl. 49 odst. 2.

1. Členské státy budou vyžadovat, aby 
certifikovaní auditoři a auditorské 
společnosti prováděli statutární audity 
v souladu s mezinárodními auditními 
standardy přijatými Komisí v souladu 
s postupem, o němž hovoří čl. 49 odst. 2. 
Členské státy mohou i nadále používat své 
národní standardy, a to až do doby, kdy 
Komise přijme mezinárodní standardy 
zabývající se totožnou problematikou. 

Odůvodnění

Členské země musí mít schopnost přijmout průhledná opatření platná až do doby, kdy Komise 
přijme odpovídající mezinárodní auditní standardy. 

Dále musí existovat přísné předpisy řídící přijímání mezinárodních auditních standardů a jejich 
přijímání musí být v souladu s evropským veřejným zájmem. 

Pozměňovací návrh 26
ČL. 26 ODST. 2 PÍSM. A)

a) budou mezinárodně všeobecně 
akceptovány a vytvářeny v rámci řádného a 
průhledného postupu pod veřejným 
dohledem;  

a) budou mezinárodně všeobecně 
akceptovány a vytvářeny v rámci řádného 
průhledného postupu, v němž se angažují 
různé zainteresované skupiny, pod 
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veřejným dohledem; 

Odůvodnění

Je třeba učinit kroky nezbytné k tomu, aby se na rozhodovacím procesu o přijetí mezinárodních 
auditních standardů podílely všechny skupiny, kterých se to týká, spolu s hlavními auditorskými 
společnostmi a zástupci malých auditorských společností. 

Pozměňovací návrh 27
ČL. 26 ODST. 3

3. Členské státy mohou stanovit dodatečné 
auditorské postupy pouze, jestliže vycházejí 
ze specifických požadavků na rozsah 
statutárního auditu. Tyto dodatečné postupy 
členské státy sdělí Komisi.

3. Členské státy mohou stanovit auditorské 
postupy nebo požadavky nad rámec 
mezinárodních auditních standardů 
uvedených v odstavci 1, pouze jestliže 
vycházejí ze specifických národních 
právních požadavků na statutární audit. 
Členské státy zajistí, aby tyto dodatečné 
auditorské postupy nebo požadavky byly v 
souladu s ustanoveními uvedenými v odst. 2 
písm. b) a c) a sdělí je Komisi a dalším 
členským státům před tím, než budou 
schváleny.

Odůvodnění

Problém spočívá v tom, že pravidla ISA týkající se profese auditora stále nejsou kompletní, jsou 
příliš volná a v některých případech stále procházejí úpravami. Členské země by proto měly mít 
právo nastolit na národní úrovni přísnější auditorská pravidla, pokud to považují za vhodné. 
Především by měly mít povoleno zavádět národní auditorská pravidla, která se netýkají rozsahu 
auditu. A naopak, musí se jim zabránit v aplikaci benevolentnějších pravidel, než je ISA. 

Pozměňovací návrh 28
ČL. 29 ODST. 1 PODODSTAVEC 1 PÍSM. H)

h) kontroly záruky kvality musí proběhnout 
nejméně každých šest let;

h) kontroly záruky kvality musí proběhnout 
každých šest let;

Odůvodnění

To guarantee the same legislative burden for audit firms all over Europe.

Pozměňovací návrh 29
ČLÁNEK 35

(35) Certifikovaný auditor nebo auditorská (35) Certifikovaný auditor nebo auditorská 
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společnost bude jmenován valnou hromadou 
akcionářů kontrolovaného subjektu. 
V souladu s národním právem mohou 
členské státy stanovit, že takové jmenování 
musí být předem odsouhlaseno 
kvalifikovaným dozorčím orgánem nebo, že 
jmenování provádí soud či jiná organizace 
určená národním právním řádem.

společnost bude jmenován valnou hromadou 
akcionářů nebo členů kontrolovaného 
subjektu. Členské státy mohou povolit také 
jiné systémy nebo formy jmenování 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti, pokud tyto systémy nebo formy 
budou navrženy tak, aby zajistily 
nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti na výkonných 
pracovnících administrativního orgánu 
nebo na managementu kontrolovaného 
subjektu.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 39 ODST. 1

1. Subjekty veřejného zájmu zřídí 
auditorské komise složené z těch členů 
řídících orgánů, kteří nemají výkonné 
funkce nebo členů dozorčího orgánu 
kontrolovaného subjektu, přičemž 
minimálně jeden nezávislý člen bude mít 
kvalifikaci pro účetnictví a/nebo audit. 

Subjekty veřejného zájmu zřídí auditorské 
komise složené z těch členů řídících orgánů, 
kteří nemají výkonné funkce nebo členů 
dozorčího orgánu kontrolovaného subjektu. 
Členové auditorské komise by měli být 
nezávislí a měli by mít prokazatelné znalosti 
a zkušenosti z oblasti finančnictví. 

Odůvodnění

Je zcela zásadní, aby v komisi byli zastoupeni i zaměstnanci. 

Pozměňovací návrh 31
ČL. 39 ODST. 3A (nový)

3a. V menších a středních podnicích, jež 
jsou předmětem veřejného zájmu a splňují 
kriteria čl. 2 odst. 1 přílohy k doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definování mikro, malých a středních 
podniků1, může funkce přidělené 
auditorským komisím vykonávat orgán jako 
celek za předpokladu, že nejméně jeden 
člen má odpovídající kvalifikaci pro 
účetnictví a/nebo audit a že předseda 
představenstva (dozorčí rady) není zároveň 
předsedou auditorské komise. 
_____________
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1 Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 39 ODST. 3B (nový)

3b. Členské státy mohou subjekty veřejného 
zájmu zprostit povinnosti mít výbor pro 
audit, jestliže jedinou činností daného 
subjektu je jednat jako emitent 
sekuritizovaných cenných papírů, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise 
(ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
uplatňování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71 ES, pokud jde 
o informace uvedené v prospektech a také o 
formát, začlenění odkazů a vydávání těchto 
prospektů a šíření inzerce2.

2  Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.

Odůvodnění

The public interest entities proposed for exclusion from the requirement to have an audit 
committee are already required to produce accounts in accordance with the Fourth Company 
Law Directive. In the particular circumstances of these special purpose entities, the requirement 
to have an audit committee would not provide meaningful additional oversight in the interests of 
investors, and would instead result in a disproportionate additional cost burden.  Special 
Purpose Vehicles do not have the right or ability to engage in any activities other than issuing 
securities. They play an important role in improving liquidity without providing any material 
additional protection to the investors concerned.

Pozměňovací návrh 33
ČLÁNEK 40 PÍSM. C)

c) certifikovaný auditor nebo klíčový 
partner auditorské společnosti odpovědný 
za provádění statutárního auditu bude 
vyměněn nejpozději po pěti letech nebo 
bude vyměněna, nejpozději po sedmi letech, 
auditorská společnost;  

c) klíčoví partneři provádějící statutární 
audit budou vyměněni nejpozději během 
sedmi let od okamžiku jmenování a bude 
jim umožněno, aby ve společnosti 
v auditorské činnosti opět pokračovali až po 
uplynutí nejméně dvou let;

Pozměňovací návrh 34
ČL. 40 PÍSM. C) ODST. 1A (nový)

Předchozí odstavec se bude vztahovat na 
firmy obchodované na burze, subjekty 
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podléhající veřejnému dohledu a dále ty, 
jejichž roční obrat překročí 100 milionů 
EUR.

Odůvodnění

Je nezbytné rozlišovat firmy obchodované na burze nebo ty, které jsou předmětem veřejného 
dohledu, od malých a středních podniků, v nichž provádějí audit malé firmy, které nemají pro 
rotaci personálu možnosti a následkem takového požadavku by jim hrozila ztráta zákazníka.  

Pozměňovací návrh 35
ČLÁNEK 43A (nový)

Článek 43a
Odpovědnost

1. Členské země zajistí, aby jejich 
legislativa nekladla na certifikované 
auditory a auditorské společnosti břemeno 
neomezené finanční odpovědnosti. 
2. Členské státy:
a) stanoví certifikovaný rámec pro 
kompenzaci za poškození a ztrátu, za něž je 
odpovědný certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost,  
b) umožní certifikovaným auditorům a 
auditorským společnostem, aby v tomto 
rámci svoji odpovědnost s vlastníky nebo 
kontrolovaným subjektem smluvně omezili 
na přesnou částku. 

Pozměňovací návrh 36
ČL. 47 ODST. 1 PÍSM. DA) (nové)

da) převod není porušením předpisů o 
profesní důvěrnosti, ochraně údajů a 
podobných předpisů.

Odůvodnění

The data protection and confidentiality must be stressed.
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Amendment 37
ČL. 49 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

(2) Pokud je brán zřetel na tento odstavec, je 
třeba v souladu s články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES a s ohledem na článek 8 
uplatnit regulativní postup.

(2) Pokud je brán zřetel na tento odstavec, je 
třeba v souladu s články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES a s ohledem na článek 8 
uplatnit regulativní postup. Evropský 
parlament má od okamžiku, kdy je poprvé 
předložen návrh prováděcích opatření, tři 
měsíce na přezkoumání a na vyjádření. 
Pokud Parlament během této lhůty přijme 
usnesení, bude návrh přezkoumán Komisí.

Pozměňovací návrh 38
ČL. 50 ODST. 1 PÍSM. B)

Čl. 44 odst. 1 (směrnice 78/660/EHS)

b) čl. 44 odst. 1 bude nahrazen 
následujícím textem:
„1. Členské státy mohou umožnit 
společnostem uvedeným v článku 11 
vypracovat zkrácené poznámky ke své 
účetní uzávěrce bez informací 
požadovaných v čl. 43 odst. 1 bodě 5 až 12, 
14a a 15. Nicméně, v poznámkách musí být 
zveřejněny úplné informace stanovené v čl. 
43 odst. 1 bodě 6 o všech dotčených 
položkách.“ 

b) K článku 45 se přidává následující 
odstavec:

„3. Členské státy mohou z požadavku čl. 43 
odst. 1 bodu 15  vyjmout subjekty, které 
nevydaly převoditelné cenné papíry 
obchodovatelné na regulovaném trhu ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
2004/39/ES.“

Odůvodnění

Malé a střední podniky budou z směrnice vyjmuty s cílem zamezit nadměrné regulaci. 
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18. 3. 2005

STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ

pro Výbor pro právní záležitosti 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účetních závěrek 
a konsolidovaných účetních závěrek a změně směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
(KOM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD))

Navrhovatel: Phillip Whitehead

KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ 

Po různých skandálech, ke kterým došlo nedávno v Evropě, je tato iniciativa Komise vítaná. 
Tyto události otřásly důvěrou investorů a měly důsledky pro celou společnost, stejně jako pro 
dokončení a řádné fungování vnitřního trhu. Navíc je třeba mít na paměti, že navrhovaná 
směrnice obsahuje aspekty týkající se ochrany spotřebitele, protože spotřebitelé začínají 
investovat do trhu s akciemi a solidnost jejich důchodů závisí do značné míry na solidnosti praxe 
v oblasti auditu v EU.

Váš zpravodaj proto vítá navrhovanou směrnici a oceňuje velké úsilí, které vyvinul zpravodaj 
hlavního výboru k vyřešení nedořešených otázek. Po pečlivém zvážení a maje na paměti, že 
tento návrh vypracovává ve funkci předsedy výboru, se váš zpravodaj rozhodl předložit výboru 
ke zvážení pouze pět pozměňovacích návrhů. Účelem prvních tří je najít střední cestu mezi 
návrhem Komise nařídit vytvoření auditorských výborů a návrhy pana Doorna, který by 
příslušné ustanovení zrušil. Čtvrtý a pátý pozměňovací návrh se zabývají otázkou střídání 
partnerů nebo firem. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se kompromis nezdá být možný, se 
váš zpravodaj rozhodl podpořit postoj zpravodaje hlavního výboru, který se jeví jako vyvážené a 
rozumné řešení problému zajištění kvality auditu a nezávislosti auditora.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:
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Znění navrhované Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČLÁNEK 23

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost byli při 
provádění statutárního auditu nezávislí na 
auditovaném subjektu a nijak se neúčastnili 
správních rozhodnutí auditovaného 
subjektu. Certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost nesmí provádět 
statutární audit, pokud mají k 
auditovanému subjektu finanční, obchodní, 
zaměstnanecký nebo jiný vztah včetně 
poskytování doplňkových služeb, který by 
mohl ohrozit nezávislost certifikovaného 
auditora nebo auditorské společnosti.
2. Členské státy zajistí, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost uvedli v 
pracovních dokumentech o auditu veškeré 
okolnosti, které mohou ohrozit jejich 
nezávislost, a doloží, jakým způsobem tyto 
hrozby zmírňují.

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaný 
auditor a/nebo auditorská společnost byli při 
provádění statutárního auditu nezávislí na 
auditovaném subjektu a neúčastnili se 
rozhodování auditovaného subjektu. 

2. Členské státy zajistí, aby v případě 
ohrožení nezávislosti certifikovaného 
auditora nebo auditorské společnosti 
okolnostmi, jako jsou vlastní revize, vlastní 
zájmy, právní zastupování, osobní vztahy, 
správa majetku nebo vyhrožování, 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost měli povinnost tyto hrozby 
zmírnit. Pokud jsou tyto hrozby v porovnání 
s opatřeními pro jejich zmírnění natolik 
významné, že ohrožují jejich nezávislost, 
nesmí certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost provádět statutární 
audit. Certifikovaný auditor nebo 
auditorská společnost nesmí provádět 
statutární audit, pokud existuje jakákoli 
přímá finanční, obchodní nebo 
zaměstnanecká vazba mezi certifikovaným 
auditorem nebo auditorskou společností 
nebo sítí, k níž tato společnost náleží, a 
auditovaným subjektem, která ohrožuje 
nezávislost certifikovaného auditora nebo 
auditorské společnosti. Členské státy 
zejména zajistí, že v případě statutárních 
auditů subjektů veřejného zájmu bude moci 
certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost poskytovat doplňkové služby 
auditovanému subjektu, pokud se nejedná o 

1 Úř. věst. C ... /dosud nebylo zveřejněno v Úř. věst.
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auditorské služby, pouze však do té míry, do 
jaké by objektivní, přijatelná a s věcí 
obeznámená třetí strana nepovažovala 
poskytování těchto služeb za ohrožení 
nezávislosti auditora nebo auditorské 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

In setting out the requirements for auditor’s independence, there are certain general 
requirements that should apply to all audits, regardless of the size of the entity being audited. 
However, in the area of non-audit services, a distinction should be drawn between those non-
audit services provided to public interest entities and non-audit services provided to other 
entities. In the latter case, any limitation of the range of such services would create unnecessary 
costs.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 39 ODST. 1

1. Subjekty veřejného zájmu mají revizní 
komisi složenou z nevýkonných členů 
správního orgánu nebo členů dozorčího 
orgánu auditovaného subjektu, kdy alespoň 
jeden nezávislý člen má kvalifikaci v oblasti 
účetnictví anebo auditu. 

1. Členské státy mohou stanovit, že subjekty 
veřejného zájmu musí mít revizní komisi 
složenou z nevýkonných členů správního 
orgánu nebo členů dozorčího orgánu 
auditovaného subjektu, kdy alespoň jeden 
nezávislý člen má kvalifikaci v oblasti 
účetnictví anebo auditu.

Pozměňovací návrh 3
 ČL. 39 ODST. 1A (nový)

1a) Pokud se členský stát rozhodne, že 
revizní komise nebudou povinné, musí 
Komisi prokázat pomocí odůvodněného 
prohlášení, že jeho vnitrostátní opatření 
poskytují odpovídající záruky.

Pozměňovací návrh 4
 ČL. 39 ODST. 2 a 3

2. Revizní komise bude mezi jiným: 2. Pokud se členský stát rozhodne, že 
revizní komise budou povinné, bude revizní 
komise mezi jiným:
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a) sledovat proces finančního výkaznictví; a) sledovat proces finančního výkaznictví;
b) sledovat účinnost podnikové vnitřní 
kontroly, v příslušných případech i interního 
auditu a systému řízení rizik;

b) sledovat účinnost podnikové vnitřní 
kontroly, v příslušných případech i interního 
auditu a systému řízení rizik;

c) dohlížet na statutární audit ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek; 

c) dohlížet na statutární audit ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek;

d) kontrolovat a sledovat nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti, zvláště poskytování dalších 
služeb auditovanému subjektu;

d) kontrolovat a sledovat nezávislost 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti, zvláště poskytování dalších 
služeb auditovanému subjektu;

e) vykonávat funkci stanovenou v článku 43. e) vykonávat funkci stanovenou v článku 43. 
3. Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost musí podávat revizní komisi 
zprávy o klíčových záležitostech 
vyplývajících ze statutárního auditu, zvláště 
o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole 
ve vztahu k procesu finančního výkaznictví, 
a bude revizní komisi pomáhat při plnění 
jejích úkolů. 

3. Pokud se členský stát rozhodne, že budou 
revizní komise povinné, musí certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost podávat 
revizní komisi zprávy o klíčových 
záležitostech vyplývajících ze statutárního 
auditu, zvláště o zásadních nedostatcích ve 
vnitřní kontrole ve vztahu k procesu 
finančního výkaznictví, a bude revizní 
komisi pomáhat při plnění jejích úkolů. 

Pozměňovací návrh 5
 ČL. 40 ODST. 1 PÍSM. A, B a C

Kromě ustanovení článků 23 a 24 zajistí 
členské státy, aby: 

Kromě ustanovení článků 23 a 24 zajistí 
každý členský stát, aby certifikovaný 
auditor nebo auditorská společnost, kteří 
provádějí statutární audit subjektů 
veřejného zájmu: 

a) certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost každoročně informovali a 
diskutovali s revizní komisí auditovaného 
subjektu o ohrožení jejich nezávislosti a 
opatření použitých k jejich zmírnění, 
stejně jako o dalších poskytnutých 
službách;

a) každoročně písemně potvrdili 
odpovědné osobě (osobám) nebo oddělení 
v rámci subjektu, podle právních předpisů 
dotyčného členského státu, svou 
nezávislost na auditovaném subjektu 
veřejného zájmu; 

b) certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost každoročně písemně potvrdili 
svou nezávislost revizní komisi 
auditovaného subjektu;

b) každoročně informovali odpovědnou 
osobu (osoby) nebo oddělení v rámci 
subjektu, podle právních předpisů 
dotyčného členského státu, o dalších 
službách poskytnutých auditovanému 
subjektu a 

c) byl certifikovaný auditor nebo klíčový 
partner zodpovědný za provádění 
statutárního auditu jménem auditorské 
společnosti vystřídán z provádění 
statutárního auditu maximálně po pěti 
letech nebo v případě auditorské 

c) projednali s odpovědnou osobou 
(osobami) nebo oddělením v rámci 
subjektu, podle právních předpisů 
dotyčného členského státu, jakékoli 
ohrožení nezávislosti certifikovaného 
auditora nebo auditorské společnosti a 
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společnosti maximálně po sedmi letech; opatření použitá ke zmírnění tohoto 
ohrožení, jak bylo doloženo 
certifikovaným auditorem nebo 
auditorskou společností na základě čl. 22 
odst. 2;

Pozměňovací návrh 6
 ČL. 40 ODST. 1A (nový)

1a. Členské státy zajistí, aby alespoň 
certifikovaný auditor nebo klíčový partner 
odpovědný za provádění statutárního 
auditu jménem certifikovaného auditora 
nebo auditorské společnosti byl vystřídán 
z provádění statutárního auditu do 
maximálně sedmi let od jmenování a aby 
se opět mohl účastnit auditu dotyčného 
subjektu po uplynutí minimálně dvou let. 
Členské státy, které ke dni, kdy tato 
směrnice vstoupí v platnost, mají již 
zavedený povinný systém externího 
střídání certifikovaného auditora, mohou 
dodatečně požadovat střídání 
certifikovaného auditora nebo auditorské 
společnosti do maximálně sedmi let na 
dobu alespoň dvou let za předpokladu, že 
při střídání auditorské společnosti bude 
vystřídán z provádění statutárního auditu 
rovněž certifikovaný auditor nebo klíčový 
partner odpovědný za provádění 
statutárního auditu jménem auditorské 
společnosti. 
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17. 3. 2005

STANOVISKO VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statutárním auditu ročních účetních závěrek 
a konsolidovaných účetních závěrek a změně směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS

Navrhovatel: Paul Rübig

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Je důležité zajistit odpovídající vysokou 
kvalitu všech statutárních auditů 
vyžadovaných předpisy Společenství. Proto 
by všechny statutární audity měly být 
prováděny na základě mezinárodních 
auditních standardů. Členským státům by 
mělo být umožněno zavést dodatečné auditní 
postupy pouze za předpokladu, že budou 
vycházet ze zvláštních požadavků týkajících 
se rozsahu statutárního auditu.

(11) Je důležité zajistit odpovídající vysokou 
kvalitu všech statutárních auditů 
vyžadovaných předpisy Společenství. Proto 
by všechny statutární audity měly být 
prováděny na základě mezinárodních 
auditních standardů. Odborná auditní 
komise nebo auditní skupina by měla 
Komisi pomáhat při posuzování odborné 
fundovanosti mezinárodních auditních 
standardů, a do tohoto procesu by rovněž 
měla zapojit systém veřejných orgánů 

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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dohledu členských států. Členským státům 
by mělo být umožněno zavést dodatečné 
auditní postupy pouze za předpokladu, že 
budou vycházet ze zvláštních požadavků 
týkajících se rozsahu statutárního auditu. 

Odůvodnění

A problem arises in that the International Standards on Auditing (ISAs) developed by the 
accounting profession are still incomplete, are too soft and also are, to some extent, still in the 
process of being revised. The Member States should, therefore, be at liberty to impose more 
exacting auditing standards at national level if they consider it necessary to do so. In particular, 
the Member States should also be able to introduce at national level auditing standards of this 
kind which do not relate to the scope of the statutory audit. On the other hand, care must be 
taken to ensure that Member States do not impose even less stringent auditing standards than the 
ISAs.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 2 ODST. 1 BOD 11

(11) „Subjekty veřejného zájmu“ se 
rozumějí subjekty, které mají velký veřejný 
význam vzhledem k povaze jejich činnosti, 
velikosti nebo počtu zaměstnanců, zejména 
společnosti, které se řídí právem členského 
státu a jejichž cenné papíry se obchodují 
na regulovaném trhu kteréhokoli členského 
státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 
93/22/EHS, banky a další finanční instituce 
a pojišťovací společnosti.

(11) „Subjekty veřejného zájmu“ se 
rozumějí subjekty, které se řídí právem 
členského státu a jejichž cenné papíry se 
obchodují na regulovaném trhu kteréhokoli 
členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 
směrnice Rady 93/22/EHS.

Odůvodnění

The definition included in the proposal is too broad and vague, thereby lacking the necessary 
legal certainty, fundamental when assessing the exact scope of the Directive. Therefore only 
publicly listed companies should be considered to be public interest entities, since listed 
companies are characterised by anonymous shareholders or debenture holders, who only have 
access to publicly available information. Non-listed banks and other financial institutions and 
insurance undertakings should not be included in the scope of the definition since such entities 
are already subject to more than adequate supervision.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 23 ODST. 1

1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 1. Členské státy zajistí, aby certifikovaní 
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auditoři a auditorské společnosti byli při 
provádění statutárního auditu roční závěrky 
nezávislí na auditovaném subjektu a žádným 
způsobem se nepodíleli na rozhodování 
vedení společnosti. Certifikovaní auditoři 
nebo auditorské společnosti musejí upustit 
od provedení statutárního auditu, jestliže 
mezi nimi a auditovaným subjektem existuje 
finanční nebo obchodní vztah nebo jiné 
spojení, včetně poskytování dalších služeb, 
které by mohlo ohrozit jejich nezávislost.

auditoři a auditorské společnosti byli při 
provádění statutárního auditu roční závěrky 
nezávislí na auditovaném subjektu a žádným 
způsobem se nepodíleli na rozhodování 
vedení společnosti. Členské státy mohou 
přijmout vhodná opatření k zajištění 
nezávislosti.   Certifikovaní auditoři nebo 
auditorské společnosti musejí upustit od 
provedení statutárního auditu, jestliže mezi 
nimi a auditovaným subjektem existuje 
finanční nebo obchodní vztah nebo jiné 
spojení, včetně poskytování dalších služeb, 
které by mohlo ohrozit jejich nezávislost.

Odůvodnění

In order to take the peculiarities of national systems into account and offer the possibility of 
responding flexibly to special circumstances, Member States must retain the right to take 
appropriate measures to ensure the independence of statutory auditors and audit firms.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 25 ODST. 1 PÍSM. B)

b) nebyly ovlivňovány poskytováním dalších 
služeb auditovanému subjektu nebo 
stanovovány na jejich základě;

vypouští se

Odůvodnění

Not necessary rules on fees should be avoided. Whether or not the audit fee is appropriate 
should be decided by the organs of the audited company.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 38 ODST. 1 PÍSM. J)

j) informace o tom, na základě čeho se 
vypočítává odměna partnerů.

vypouští se

Odůvodnění

The information included in point j) is not necessary to ensure the quality of the statutory audit 
and it endangers the competition between audit companies.

Pozměňovací návrh 6
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ČL. 39 ODST. 1

1. Subjekty veřejného zájmu musejí mít 
auditní komisi složenou z jiných než 
výkonných členů správního orgánu nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného 
subjektu, jejím členem bude alespoň jedna 
nezávislá osoba s kvalifikací účetního 
a/nebo auditora.

1. Subjekty veřejného zájmu mohou mít 
auditní komisi. Členské státy určí, zda by 
měla být složena z nezávislých, jiných než 
výkonných členů správního orgánu a/nebo 
členů dozorčího orgánu auditovaného 
subjektu a členů jmenovaných rozhodnutím 
většiny na valné hromadě akcionářů 
auditovaného subjektu. Alespoň jeden člen 
auditní komise musí být nezávislý s 
kvalifikací účetního a/nebo auditora.

Odůvodnění

Audit committees should remain part of national codes and should not be prescribed in a 
Directive at EU level. If audit committees are established they should be composed of non-
executive members.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 39 ODST. 2 ÚVODNÍ ČÁST

Auditní komise musí mimo jiné: Auditní komise může mimo jiné:

Odůvodnění

A prescriptive approach as outlined in the Commission proposal would prevent the mission of 
audit committees changing according to market requirements as such is currently the case.  For 
example, if originally the audit committees mission was mainly to review accounts, they are now 
increasingly involved in decisions regarding the appointing and superseding external auditors, 
monitoring their independence etc. Therefore audit committees should remain part of national 
codes and should not be prescribed in a Directive at EU level.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 39 ODST. 3

3. Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost musí auditní komisi podávat 
zprávy o klíčových zjištěních vyplývajících 
ze statutárního auditu, zejména o věcných 
nedostatcích interních kontrol ve vztahu 
k postupu finančního výkaznictví, a musí 
být auditní komisi nápomocni při plnění 
jejích úkolů.

3. Certifikovaný auditor nebo auditorská 
společnost může auditní komisi podávat 
zprávy o klíčových zjištěních vyplývajících 
ze statutárního auditu, zejména o věcných 
nedostatcích interních kontrol ve vztahu 
k postupu finančního výkaznictví, a mohou 
být auditní komisi nápomocni při plnění 
jejích úkolů.
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Odůvodnění

A prescriptive approach as outlined in the Commission proposal would prevent the mission of 
audit committees changing according to market requirements as such is currently the case.  For 
example, if originally the audit committees mission was mainly to review accounts, they are now 
increasingly involved in decisions regarding the appointing and superseding external auditors, 
monitoring their independence etc. Therefore audit committees should remain part of national 
codes and should not be prescribed in a Directive at EU level.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 40 ODST. 1 PÍSM. C)

c) certifikovaní auditoři nebo klíčoví auditní 
partneři odpovědní za provádění statutárního 
auditu jménem auditorské společnosti se 
budou ve funkci certifikovaného auditora 
střídat nejpozději po pěti letech, případně se 
auditorské společnosti budou střídat 
nejpozději po sedmi letech;

c) certifikovaní auditoři nebo klíčoví auditní 
partneři odpovědní za provádění statutárního 
auditu jménem auditorské společnosti se 
budou ve funkci certifikovaného auditora 
střídat nejpozději po sedmi letech ode dne 
jmenování a opětovné zapojení do auditu 
auditovaného subjektu jim bude umožněno 
po uplynutí dvou let;

Odůvodnění

A system of external rotation of auditors will increase costs particularly for small listed 
companies. It is largely accepted and empirical evidence shows that in such a system, the quality 
of the audit could decrease, the new auditor lacking knowledge of the history of the company and 
experience with its operation.

Extending the partner rotation period from five to seven years responds to the needs of the 
smaller member states. This provision is also consistent with the requirements of the EU 
Recommendation on Auditor Independence adopted in 2002.

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 42

Veřejný dohled
Možnost uvedená v čl. 31 odst. 3, podle níž 
by bylo možno, aby se na řízení systému 
veřejného dohledu podílela menšina 
profesionálů, se nevztahuje na řízení 
systému veřejného dohledu týkajícího se 
certifikovaných auditorů a auditorských 
společností, které provádějí statutární 
audity u subjektů veřejného zájmu.

vypouští se
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Odůvodnění

More flexible provisions on who may govern a system of public oversight are necessary.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 50 ODST. 1 PÍSM. B)

Čl. 45 odst. 2a (nový) (směrnice 78/660/EHS)

b) V článku 44 se odstavec 1 nahrazuje 
takto:
„1. Členské státy mohou povolit, aby 
společnosti uvedené v článku 11 
sestavovaly zkrácený komentář ke své 
účetní závěrce bez údajů požadovaných v 
čl. 43 odst. 1 bodech 5 až 12, 14 písm. a) a  
v bodu 15. Komentář k účetní závěrce však 
musí uvádět údaje stanovené v čl. 43 odst. 1  
bodě 6 souhrnně pro všechny položky, jichž 
se to týká.“

b) V článku 45 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Členské státy mohou subjekty, které 
neemitovaly převoditelné cenné papíry 
připuštěné k obchodování na regulovaném 
trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 
2004/39/ES, vyjmout z povinnosti 
stanovené v čl. 43 odst. 1 bodě 15.“

Odůvodnění

The exemption clause does not go far enough. The scope of the directive should be reduced as 
far as needful to avoid unnecessary regulation. It is particularly important to relieve the burden 
on middle-sized undertakings. Consequently, the proposed exemption should be extended to all 
non-capital-market-oriented companies with share capital. Other Member States would retain 
the right to impose more exacting requirements.
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