
 
 
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

471. USNESENÍ 

SENÁTU 
 

z 25. schůze, konané dne 11. května 2022 
 
 
K Balíčku k aktu o čipech 

 
Senátní tisk č.  N 158/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) 

 
Senátní tisk č.   K 159/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akt o čipech pro Evropu 

 
Senátní  tisk  č.    J  160/13  -  Návrh  nařízení  Rady,  kterým  se  mění  nařízení  Rady (EU) 
2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde 
o společný podnik pro čipy 

 
 
 
Senát 

 
 
 
I. 

 
1.  podporuje 

pozici  vlády  České  republiky,  chápe  východiska  pro  předložení  evropského  aktu 
o čipech a uvědomuje si nutnost reagovat na současnou krizi způsobenou nedostatkem 
čipů; 

 
2.  vnímá 

potřebu zajistit strategickou soběstačnost a konkurenceschopnost EU v tomto odvětví, 
jelikož   polovodičové   čipy   jsou   základem   digitální   ekonomiky,   včetně   umělé 
inteligence  a  komunikace  5G/6G,  a  narušení  jejich  dodávek  představuje  ohrožení 
pro mnoho   odvětví,   včetně   automobilového   průmyslu,   energetiky,   komunikací 
a zdravotnictví, a také odvětví strategických, jako je obrana, bezpečnost a vesmír;
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3.  vnímá zároveň 
důležitost investic do výzkumu, vývoje a kapitálového vybavení v oblasti digitálních 
technologií a podporuje partnerství veřejných a soukromých subjektů k dosažení 
moderní digitální ekonomiky, završení digitalizace veřejných služeb a cíleného řešení 
nedostatku polovodičových čipů; 

 
4.  upozorňuje na skutečnost, 

že i když je Evropa domovem předních světových výzkumných a technologických 
organizací, řada výsledků evropského výzkumu a vývoje se průmyslově využívá mimo 
EU; 

 
5.  zdůrazňuje, 

že během řešení polovodičové krize je nutné respektovat postavení a pravomoci 
členských států v politice vnitřního trhu; 

 
6.  je toho názoru, 

že nejen v rámci navrhovaného Evropského konsorcia pro čipovou infrastrukturu, ale 
obecně v rámci celého mechanismu pro monitorování hodnotového řetězce polovodičů 
je důležité respektovat pravidla hospodářské soutěže a zajistit, aby nebyly sdělovány 
informace (například  obchodně citlivá data),  které by umožňovaly či usnadňovaly 
například uzavírání zakázaných dohod mezi soutěžiteli; 

 
7.  požaduje vyjasnit 

v případě navrhovaného společného podniku pro čipy jakým způsobem bude 
přistupováno  ke  stanovení  příspěvků  účastnických  států,  jejichž  podíl  by měl  být 
srovnatelný s výší finančních prostředků pocházejících od Evropské komise, které se 
návrhem výrazně navyšují; 

 
8.  souhlasí s tím, 

že  je  potřeba  zavést  funkční  nástroj  a  mechanismus  k  monitorování  nedostatku 
produktů v oblasti polovodičů v krizovém období, avšak je toho názoru, že k jakékoliv 
zátěži a sankcionování podniků na vnitřním (digitálním) trhu by mělo být přistupováno 
pouze v závažných případech; 

 
9.  domnívá se, 

že řada navržených opatření bude administrativně náročná, například vybudování 
virtuální návrhářské platformy, která bude přístupná za otevřených, nediskriminačních 
a transparentních podmínek, což může jít proti záměrům EU v rámci Programu 
zlepšování právní úpravy, mezi jehož cíle patří odstranění překážek a byrokracie; 

 
10. považuje za zásadní, 

aby problematika vývoje, výroby a dodávek čipů byla rozvíjena v duchu konceptu 
otevřené strategické autonomie a nevedla k uzavírání trhu EU, popř. nesloužila jako 
záminka pro protekcionismus;



 

II. 
 

1.  žádá vládu, 
aby Senát do 31. října 2022 informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto 
usnesení a o dalším vývoji projednávání; 

 
2.  pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 
 
 

Jaroslav Větrovský v. r. 
ověřovatel Senátu 
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