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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udržitelné správě a řízení společností
(2020/2137(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv z roku 20111,

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje2,

– s ohledem na směrnici Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro 
nadnárodní podniky3,

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování 
podniků4,

– s ohledem na Tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o principech 
týkajících se nadnárodních společností a sociální politiky5,

– s ohledem na Pařížskou dohodu uzavřenou dne 12. prosince 20156 (dále jen „Pařížská 
dohoda“),

– s ohledem na „Akční plán EU: Financování udržitelného růstu“ (COM(2018)0097), 

– s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu (COM(2019)0640),

– s ohledem na upravený pracovní program Komise na rok 2020 (COM(2020)0440),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 
2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 
zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS7 (směrnice o 
účetnictví), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 
2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních 
informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a 
skupinami8 (směrnice o vykazování nefinančních informací),

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.
8 Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 
2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního 
tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním9 (směrnice o 
obchodním tajemství), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 
2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého 
zapojení akcionářů10 (směrnice o právech akcionářů),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob, které oznámí porušení práva Unie11 (směrnice o oznamovatelích),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. 
listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb12 (nařízení o zveřejňování informací),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 
2019/208813 (nařízení o taxonomii),

– s ohledem na pokyny Komise k podávání nefinančních zpráv (metodika vypracování 
zpráv obsahujících nefinanční informace)14 a na pokyny Komise pro vykazování 
nefinančních informací: dodatek o vykazování informací souvisejících se změnou 
klimatu15,

– s ohledem na závěrečnou zprávu fóra na vysoké úrovni o unii kapitálových trhů 
nazvanou „Nová vize pro evropské kapitálové trhy“16,

– s ohledem na doporučení pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací 
týkajících se klimatu17,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že u podniků znamená přístup založený na udržitelnosti, že jsou 
řádně zohledňovány zájmy jednotlivých zúčastněných stran v podniku, včetně obecných 
společenských a environmentálních zájmů;

B. vzhledem k tomu, že četné mezinárodní iniciativy na podporu udržitelné správy a řízení 
podniků (dále jen „udržitelná správa podniků“) zůstávají jen na úrovni tzv. „měkkého“ 

9 Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1.
10 Úř. věst. L 132, 20.5.2017, s. 1.
11 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17.
12 Úř. věst. L 317, 9.12. 2019, s. 1.
13 Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.
14 Úř. věst. C 215, 5.7.2017, s. 1.
15 Úř. věst. C 209, 20.6.2019, s. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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práva;

C. vzhledem k tomu, že v průběhu předchozího volebního období přijala Evropská unie 
určitý počet iniciativ na podporu transparentnosti a dlouhodobého plánování finančních 
a hospodářských aktivit, jako jsou např. směrnice o právech akcionářů, akční plán pro 
financování udržitelného růstu, nařízení o zveřejňování informací a nařízení o 
taxonomii;

D. vzhledem k tomu, že směrnice o neúčetním výkaznictví vykazuje určité nedostatky, 
které je třeba napravit;

E. vzhledem k tomu, že podle svého upraveného pracovního programu na rok 2020 
Komise hodlá předložit návrh na revizi této směrnice v prvním čtvrtletí roku 2021;

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné strany často uvádějí, že nefinanční informace, které 
podniky předkládají na základě směrnice o vykazování nefinančních informací, jsou 
nedostatečné, nespolehlivé a neumožňují srovnávání; vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit zveřejňování úplnějších a spolehlivých informací, aby mohly být podniky 
pohnány k odpovědnosti za případné negativní dopady jejich činnosti na životní 
prostředí a společnost;

G. vzhledem k tomu, že členové dozorčí/správní rady podniků mají právní a statutární 
povinnost jednat v zájmu podniku; vzhledem k tomu, že přehnané zaměření na 
krátkodobý zisk má negativní dopady na dlouhodobý výkon podniků a na udržitelnost, a 
může tedy poškozovat zájmy akcionářů;

H. vzhledem k tomu, že bychom měli dosáhnout soudržnosti právních předpisů EU 
ohledně udržitelné správy podniků díky zavedení specifické povinnosti činit konkrétní 
kroky, a nikoli jen vykazovat informace; vzhledem k tomu, že je proto nezbytné zavést 
dodatečný rámec vymezující povinnosti řídících a dozorčích orgánů společností v 
oblasti udržitelnosti;

Povinnosti při podávání nefinančních zpráv 

1. vítá závazek Komise, že předloží revizi směrnice o vykazování nefinančních informací; 
zdůrazňuje, že tato revize by byla plně v souladu s požadavky, které stanoví nařízení o 
zveřejňování informací a nařízení o taxonomii; vyzývá Komisi, aby zohlednila 
doporučení uvedená v tomto usnesení;

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti působnosti směrnice o vykazování nefinančních 
informací tak, aby zahrnovala všechny kótované a nekótované velké podniky usazené 
na území Unie ve smyslu čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí Komisi, aby určila 
vysoce riziková odvětví hospodářské činnosti s významným dopadem na udržitelnost, 
která by mohla ospravedlňovat začlenění malých a středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o vykazování nefinančních informací;

3. má za to, že pojem environmentálních otázek ve směrnici o vykazování nefinančních 
informací by měl být vykládán v souladu s nařízením o taxonomii; považuje za stejně 
důležité, aby byly přesně vymezeny i ostatní otázky týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských 
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práv a boj proti korupci a úplatkářství;

4. má za to, že definice pojmu významnost by měla zahrnovat také otázky, které mají vliv 
na dlouhodobou tvorbu hodnoty, a otázky nad rámec čistě finanční výkonnosti podniků;

5. konstatuje, že směrnice o vykazování nefinančních informací dává podnikům, na něž se 
uplatňuje, značnou flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat relevantní informace 
způsobem, jenž jim připadá nejužitečnější; konstatuje, že podniky mohou v současné 
době využívat několik různých rámců, dle vlastního uvážení; považuje za nezbytné, aby 
byl zaveden komplexní rámec EU pokrývající úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, aby byly zveřejněné informace jednoznačné, 
vyvážené, srozumitelné, srovnatelné u podniků v rámci téhož odvětví, ověřitelné a 
objektivní; zdůrazňuje, že tento rámec by měl případně zahrnovat i závazné odvětvové 
standardy; v tomto ohledu vítá závazek Komise podpořit proces rozvíjení unijních 
standardů nefinančního výkaznictví18;

6. má za to, že je třeba harmonizovat umístění nefinančního výkazu; vyzývá Komisi, aby 
zřídila veřejně dostupnou celounijní digitální platformu, která nebude zpoplatněna a na 
níž by podniky měly zveřejňovat své nefinanční informace;

7. konstatuje, že směrnice o vykazování nefinančních informací vyjímá nefinanční výkazy 
z působnosti požadavku na míru spolehlivosti uváděných informací, kterému jinak 
podléhají finanční výkazy podniků; má za to, že nefinanční výkazy by měly podléhat 
závaznému auditu, v závislosti na velikosti a oblasti činnosti dotčeného podniku; 
domnívá se, že poskytovatel služeb zaručující spolehlivost by měl provádět svůj audit v 
souladu s budoucím rámcem EU, aniž by tím byly dotčeny povinnosti objektivity a 
nezávislosti;

8. zdůrazňuje, že je důležité zavést pro některé podniky v EU povinnost vypracovávat 
každoročně zprávu rozčleněnou podle jednotlivých zemí u každé daňové jurisdikce, v 
níž působí; naléhavě vybízí Radu, aby urychleně obnovila jednání s Parlamentem 
ohledně návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček 
(COM(2016)0198)19, který předložila Komise;

Povinnost řádné péče u členů správní/dozorčí rady podniků a dodatečná opatření, která 
zaměří správu podniků více na udržitelnost 

9. naléhavě vybízí Radu, aby neprodleně zahájila jednání s Parlamentem ohledně návrhu 
směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými 
členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech), která usiluje o 
překonání všudypřítomné nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na nejvyšších úrovních 

18 Viz poznámky výkonného místopředsedy Dombrovskise na konferenci o provádění Zelené dohody pro 
Evropu: financování přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_139).
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rozhodování ve společnostech;

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů správní/dozorčí rady při vymezování strategie 
podniku a dohlížení na jeho činnost; má za to, že členové správní/dozorčí rady by měli 
mít povinnost začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro udržitelnost a příslušné dopady, 
příležitosti a závislost do celkové strategie podniku; 

11. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh, který zajistí, aby členové správních, 
řídících a dozorčích orgánů kapitálových společností při jednání v rámci pravomocí, 
které jim svěřují vnitrostátní právní předpisy, nesli kolektivní odpovědnost za 
vymezení, zveřejnění a monitorování podnikové strategie udržitelnosti;

12. má za to, že strategie udržitelnosti by měla – v souladu s povinnostmi podniku v rámci 
náležité péče – vymezit a řešit případné vážné dopady podniku na environmentální, 
klimatické, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a boj proti 
korupci a úplatkářství, které mohou být spojeny s podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají členové správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, si rovněž žádá, aby byl zohledněn zájem zúčastněných stran, které mohou být 
aktivitami podniku postiženy;

13. má dále za to, že strategie udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, konkrétní, časově 
omezené a vědecky podložené cíle, které budou v souladu se závazky Unie na 
mezinárodní úrovni týkajícími se životního prostředí, změny klimatu (zejména Pařížské 
dohody), biologické rozmanitosti a odlesňování; zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, lepšího začlenění zaměstnaneckých práv do 
podnikatelské činnosti a odvětvových a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, že 
pohyblivá část odměny členů správní/dozorčí rady by měla být provázána s 
dosahováním měřitelných cílů stanovených v podnikové strategii udržitelnosti;

14. má za to, že do vymezování a monitorování své strategie udržitelnosti by podniky měly 
zapojit všechny relevantní zúčastněné strany, včetně akcionářů a zástupců či „mluvčích“ 
zaměstnanců a také zúčastněných stran, které sice nejsou součástí podniku, ale jsou 
postiženy jejich aktivitami a dodavatelskými řetězci;

15. má za to, že toto zapojení by se mělo konkretizovat – v závislosti na velikosti a oblasti 
činnosti dotčeného podniku – v podobě poradních výborů, v nichž by zasedali zástupci 
či „mluvčí“ zúčastněných stran a které by byly pověřeny poradenstvím ohledně obsahu 
a provádění strategie udržitelnosti; je přesvědčen, že tyto výbory by měly mít právo 
vyžádat si a následně provést (bude-li s tím souhlasit velká většina výboru) interní 
šetření, objeví-li se rozumné pochybnosti ohledně provádění strategie udržitelnosti.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

U podniků znamená přístup založený na udržitelnosti, že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, včetně obecných společenských a 
environmentálních zájmů. V současnosti podporuje udržitelnou správu podniků několik 
mezinárodních iniciativ, např. obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv z roku 
2011, pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a Tripartitní deklarace MOP o principech 
týkajících se nadnárodních společností a sociální politiky. Tyto nástroje jsou sice cenné při 
podněcování k zodpovědnému podnikání v globalizovaném prostředí, zůstávají však i nadále 
pouze tzv. „měkkým“ právem. 

Evropská unie učinila mnoho kroků na podporu transparentnosti a dlouhodobého plánování 
finančních a hospodářských aktivit. Jednalo se např. o revizi směrnice o právech akcionářů, 
akční plán pro financování udržitelného růstu, nařízení o zveřejňování informací a nařízení o 
taxonomii. Přijetí směrnice o podávání nefinančních zpráv v roce 2014 představovalo rovněž 
významný pokrok při prosazování transparentnosti s cílem měřit, monitorovat a řídit výkonnost 
podniků a jejich dlouhodobé dopady na společnost a životní prostředí. Nedostatky, které byly 
zjištěny při jejím provádění, však ukazují, že je třeba zdokonalit informace, které jsou v Unii 
součástí nefinančních zpráv. Zpravodaj je přesvědčen, že klíčový význam pro zajištění 
odpovědnosti má transparentnost. Vítá tudíž závazek Komise revidovat stávající směrnici. 

Soudržnosti evropského přístupu k udržitelné správě podniků bychom navíc měli dosáhnout 
také díky zavedení specifické povinnosti činit konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace. Zpravodaj má za to, že je nezbytné zavést nový rámec vymezující povinnosti 
řídících a dozorčích orgánů společností v oblasti udržitelnosti. 

Povinnosti při podávání nefinančních zpráv

Ve svém usnesení ze dne 29. května 2018 o udržitelných financích vyzval Evropský parlament 
k tomu, aby bylo zváženo rozšíření oblasti působnosti směrnice o vykazování nefinančních 
informací. Zpravodaj by tuto výzvu rád zopakoval a současně upřesnil, které podniky mají 
dodržovat povinnost vykazovat nefinanční informace. Zpravodaj se domnívá, že stávající oblast 
působnosti je příliš úzká a neodpovídá definicím uvedeným ve směrnici o účetnictví. 

Definice pojmu významnost by měla být rovněž revidována a měla by zahrnovat také otázky, 
které mají vliv na dlouhodobou tvorbu hodnoty, a otázky nad rámec čistě finanční výkonnosti 
podniků. 

Značná flexibilita, kterou umožňuje směrnice o vykazování nefinančních informací, vede k 
tomu, že podniky vykazují informace, které jsou často považovány za nedostatečné a 
nespolehlivé a které neumožňují srovnání. Nezávazné pokyny, které vydala Evropská komise, 
tento problém nevyřešily. Zpravodaj je přesvědčen, že je tudíž nezbytné zavést standardizovaný 
rámec, který umožní zveřejňování jednoznačných, vyvážených, srozumitelných, ověřitelných a 
objektivních informací, které budou umožňovat srovnání mezi podniky v daném odvětví. 

Další častý problém, jemuž čelí zúčastněné strany, se týká umístění zprávy, u něhož poskytuje 
stávající rámec také značnou flexibilitu. Harmonizace tohoto aspektu se tedy jeví jako nezbytná. 
Příslušné informace by měly být v každém případě snadno dostupné, např. na webových 
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stránkách podniku nebo prostřednictvím veřejně a zdarma přístupné celounijní digitální 
platformy. 

Klíčovou součástí této revize by měl být také požadavek na míru spolehlivosti uváděných 
informací, který není součástí platných pravidel upravujících vykazování nefinančních 
informací. Zpravodaj má za to, že příslušné výkazy by měly podléhat povinnému auditu ze 
strany nestranného a nezávislého poskytovatele služeb zaručujícího spolehlivost. 

Je krajně důležité požádat Radu, aby urychleně obnovila jednání s Parlamentem ohledně návrhu 
směrnice, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z 
příjmu ze strany některých podniků a poboček.

Povinnost řádné péče u členů správní/dozorčí rady podniků a dodatečná opatření, která 
zaměří správu podniků více na udržitelnost

Podniky nejsou abstraktními subjekty odpojenými od dnešního prostředí a společenských 
výzev. Měly by aktivněji přispívat k udržitelnosti, neboť jejich dlouhodobý výkon, odolnost a 
dokonce i přežití mohou záviset na jejich odpovídající reakci na environmentální a společenské 
problémy. V této souvislosti by povinnost řádné péče u členů správní/dozorčí rady vůči jejich 
podniku měla být definována nejen ve vztahu ke krátkodobé maximalizaci akciového zisku, ale 
také ve vztahu k otázkám udržitelnosti. Vzhledem ke klíčové úloze členů správní/dozorčí rady 
při vymezování strategie jejich podniku by měli mít tito členové povinnost zohledňovat 
dlouhodobé zájmy, rizika pro udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti a závislost v celkové 
strategii podniku. 

Zpravodaj se domnívá, že je třeba zavést nový rámec, který zajistí, aby členové správních, 
řídících a dozorčích orgánů podniků nesli kolektivní odpovědnost za vymezení, zveřejnění a 
monitorování podnikové strategie udržitelnosti. Tato povinnost si rovněž žádá, aby byl 
zohledněn zájem zúčastněných stran, které mohou být aktivitami podniku postiženy. Zpravodaj 
má za to, že strategie udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, konkrétní, časově omezené a 
vědecky podložené cíle, které budou v souladu se závazky Unie na mezinárodní úrovni. Měla 
by rovněž zahrnovat politiky týkající se lepšího začlenění zaměstnaneckých práv a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek do aktivit podniku. 

Do vymezování a monitorování své strategie udržitelnosti by podniky měly zapojit všechny 
relevantní zúčastněné strany, včetně akcionářů a zástupců zaměstnanců a vnějších zúčastněných 
stran, na něž mají aktivity podniku vliv. V závislosti na velikosti podniku by mělo být zváženo 
zavedení povinnosti zřizovat pro tyto účely poradní výbory. 


