
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

282. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 15. schůze, konané dne 2. prosince 2015 

 

 
k Energetickému balíčku /senátní tisky č. N 29, N 30, K 31 a K 32/ 
 
 
Senát 
 
I. 
1. podporuje vytvoření odolné energetické unie zahrnující do budoucna 
orientovanou klimatickou politiku a také snižování emisí skleníkových plynů stejně jako 
efektivní přebudování evropského trhu s elektřinou a zlepšení postavení spotřebitelů 
energie v EU; 
2. upozorňuje, že Senát věnuje energeticko-klimatické problematice dlouhodobě 
pozornost a k mnoha otázkám diskutovaným v předkládaných dokumentech již v 
minulosti vyjádřil svůj postoj, který je stále platný; například v usnesení č. 463 z 23. 
dubna 2014, kde se Senát vyjádřil, že není přesvědčen, že systém EU ETS může 
efektivně plnit svou funkci jediného nástroje EU pro snižování emisí skleníkových plynů, a 
uvítal by proto zahájení diskuze o dalších nástrojích; 
3. souhlasí s rámcovými pozicemi vlády k projednávaným dokumentům, jelikož 
správně identifikují možné problematické aspekty v návrzích legislativních aktů a 
přispívají v rámci veřejné konzultace k celkové diskuzi o této problematice ve shodě s 
dlouhodobou pozicí Senátu; 
 
II.  
1. vnímá jako problematické, že návrh nařízení umožňuje pobídky pouze pro 
výrobky v nejvyšší třídě energetické účinnosti, ačkoli i výrobky v nižších třídách mohou v 
závislosti na situaci v jednotlivých státech přispívat ke zvýšení energetické účinnosti; 
proto by se pobídky měly v odůvodněných případech vztahovat i na tyto výrobky; 
2. konstatuje, že zavádění navrhovaných změn bude nutně spojeno navýšením 
administrativních nákladů, které se v konečném důsledku mohou promítnout do cen 
koncových výrobků a tím pádem budou přeneseny na zákazníka; 
3. upozorňuje, že je nutné zajistit, aby při označování výrobků energetickými štítky 
byly zachovány stabilní a jednoznačné podmínky, které by byly přehledné a srozumitelné 



zejména pro spotřebitele, ale i pro producenty a obchodníky a aby byly případné změny 
dostatečně a jasně komunikovány; 
4. považuje z hlediska spotřebitelů energie za zásadní, aby podpora obnovitelných 
zdrojů energie nevyvolávala nadměrné náklady, které nebudou v rozumném poměru k 
přínosům, a aby byla zajištěna bezpečnost energetické infrastruktury a tím i dodávek 
energie; 
5. připomíná dlouhodobou pozici Senátu, formulovanou v usnesení č. 145 ze 17. 
června 2015 k Pařížskému protokolu, ve kterém Senát mimo jiné opětovně zdůraznil, že 
závazky týkající se redukce emisí skleníkových plynů musí být přijaty globálně, jelikož 
jednostranné snižování emisí bude mít jen omezený účinek, za nějž EU zaplatí poklesem 
konkurenceschopnosti své ekonomiky; 
6. zastává názor, že návrh nařízení zmocňuje Komisi k vydávání aktů v přenesené 
pravomoci v nadměrném počtu případů a rozsahu, což značně ztěžuje komplexní 
posouzení návrhu v legislativním procesu EU; upřednostňuje proto prohloubení 
substantivní úpravy daných otázek přímo v návrhu nařízení; 
 
III. 
1. žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto 

stanovisko, a o dalším vývoji projednávání; 
2. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

František Bradáč  v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


