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Aktuální stav směrnice EU o Nefin. reportingu

Evropská komise dne 21. 4. 2021 představila první

návrh směrnice upravující povinnost firem reportovat

data týkající se udržitelnosti – Corporate

Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Tato směrnice bude revidovat stávající Směrnici o

nefinančním reportingu z roku 2014 (Směrnice

2014/95/EU – NFRD).

Ta je v současné době zohledněna v zákoně o

účetnictví a zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Tyto pravidla mají povinnost dodržovat zpravidla

finanční a pojišťovací instituce, cca 20 subjektů v

ČR
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Návrh směrnice EU o Nefinančním reportingu 

Návrh nové směrnice EU bude závazný pro společnosti, které:

❑ zaměstnávají více než 250 osob a jejichž roční obrat 
přesahuje 50 mil. eur (v přepočtu cca 1,3 mld. Kč), 

▪ nebo

❑ jejich bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 mil. EUR 
(cca 1,1 mld. Kč),

▪ nebo 

❑ jedná se o veřejně obchodované společnosti (s výjimkou 
mikropodniků). 

Navrhovaná úprava cílí na cca 1 600 společností 
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Platnost revidované směrnice je plánována do konce roku 2022

Společnosti budou mít povinnost poprvé použít revidovaná 
pravidla v roce 2024, tzn. za finanční rok 2023

Veřejně obchodované malé a střední podniky budou mít tři roky
odklad této povinnosti

Směrnice chce zajistit, aby všechny informace o udržitelnosti byly 
obsaženy ve zprávě vedení podniku

Informace zveřejňované společnostmi tak budou k dispozici:

❑ analytikům v bankách a pojišťovnách,

❑ ratingovým společnostem a konečným investorům,

❑ nevládním neziskovým organizacím.

S cílem, aby bylo možné lépe vyvozovat odpovědnost společností 
za jejich sociální dopady a dopady na životní prostředí

Návrh směrnice EU o Nefinančním reportingu 
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Dílčí prozatímní postoje zainteresovaných 
subjektů – velmi stručný a informativní výčet

Hospodářská komora ČR – nesouhlasný postoj

Svaz průmyslu a dopravy ČR – nesouhlasný postoj

Česká bankovní asociace – souhlasný postoj

Česká asociace pojišťoven – souhlasný postoj, nicméně s 
výhradami, upozorňují na možnou administrativní a finanční 
zátěž pro některá odvětví

Komora auditorů ČR – neutrální postoj, návrh směrnice je příliš 
obecný
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Pozice odboru 81 200, 51 200, 51 300, která byla 
poskytnuta Ministerstvu financí (MF)

1. Rozsah subjektů, na něž má nová směrnice o podávání zpráv o
udržitelném rozvoji podniků dopadnout, považujeme za příliš
široký.

2. Problematicky vnímáme předpoklad, že MSP budou muset čím
dál častěji reportovat nefinanční informace bankám při
žádostech o jejich financování.

3. Směrnice poskytuje konkurenční výhodu podnikům ze třetích
zemí mimo EU zejména z Asie, a to na vnitřním trhu EU.

4. Celkově se domníváme, že myšlenky vyjádřené ve směrnici o
podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků by měly být
realizovány na dobrovolné bázi.
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Pozice ČR a MF jako gestora tématu

Ministerstvo financí jako gestor tématu připravilo dne 4. 6. 2021
Rámcovou pozici ČR pro Parlament ČR
ČR chápe význam transparence v oblasti ochrany životního prostředí
a ochrany lidských práv.
To však nijak nekoliduje s premisou, že nové povinnosti by měly být
zaváděny tak, že dodatečná administrativní zátěž musí být vyvážena
dostatečným efektem právě na straně zlepšení ve sledovaných
oblastech.
Z tohoto důvodu není možné tedy podpořit plošné zavedení
administrativních povinností, které by u významné části subjektů
nesměřovaly ke zlepšení v dotčených oblastech
ČR bude nicméně přistupovat k projednání návrhu aktivně a
konstruktivně s cílem dosáhnout jeho vyvážené podoby a prosadit
úpravy tak, aby výsledný návrh směrnice co nejvíce reflektoval pozici
ČR.
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Děkuji za pozornost.
vondrak@mpo.cz
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