
 
 
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

463. USNESENÍ 

SENÁTU 
 

z 25. schůze, konané dne 11. května 2022 
 
K Balíčku k náležité péči podniků a důstojné práci v kontextu udržitelnosti 

 
 
Senátní tisk č. N 163/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči 
podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937 

 
Senátní  tisk  č.  K 164/13  -  Společné  sdělení  Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě  a 
Evropskému hospodářskému a sociálním výboru o důstojné práci na celém světě v zájmu 
globální spravedlivé transformace a udržitelného oživení 

 
Senát 

 
I. 

 
1.   uznává, že je nutné řešit problematiku omezení negativních dopadů činnosti podniků 

na lidská práva a životní prostředí; 
 

2. vyslovuje ale pochybnosti 
- ohledně toho, že je nezbytné tuto problematiku upravit formou závazné právní 

normy v podobě směrnice, která v navržené podobě ještě více byrokraticky zatíží 
dotčené firmy; 

- pokud jde o vymahatelnost a faktickou realizovatelnost některých navrhovaných 
opatření   ve vztahu   k   mimoevropským   společnostem   (zakládání   dceřiných 
společností, jejich řetězení); 

- ohledně toho, zda je dostatečně jasně upravena problematika dočasného zastavení 
či ukončování obchodních vztahů; 

 
 

3.   obává  se  také,  aby  navrhovaná  úprava  ve  svém  důsledku  nevedla  k  uzavírání 
krátkodobých smluv a fluktuaci dodavatelů s cílem se vyhnout regulaci; 

 
4.  trvá  na  úpravě  návrhu  směrnice  během  jeho  projednávání  v  orgánech  EU,  a  to 

zejména v následujících směrech: 
-   minimalizace administrativního zatížení firem vyplývajícího z této úpravy;
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- zachování  rovných  podmínek  a  pravidel  pro  unijní  a  mimounijní  společnosti 
podnikající na vnitřním trhu EU (zejména při úpravě kritéria obratu); 

- přesnější legislativní vymezení definic rizikových sektorů podnikání a hodnotového 
řetězce; 

- výrazné zmírnění sankcí, které mohou být společnostem za porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice ukládány; 

-   podrobné definice vynutitelnosti povinností u mimounijních společností; 
-   na prodloužení transpoziční lhůty o 1 až 2 roky; 

 
 

5.  upozorňuje,  že  bez  výše  uvedených  úprav  dojde  nejen  k  dalšímu  nárůstu  již 
zmiňované administrativní zátěže, ale současně i ke zvýšení nákladů, které se promítnou 
do koncové ceny pro všechny zákazníky; 

 
6.  podporuje rámcovou pozici vlády; 

 
7.  souhlasí s návrhem vlády ČR na zřízení unijní vyhledávací databáze pro snadnou 

kontrolu existence rozhodnutí ukládajících sankce napříč členskými státy; 
 
II. 

 
1.  žádá  vládu,  aby Senát  informovala  o  dalším  průběhu  projednávání  a  zohlednění 

tohoto usnesení do 30. září 2022; 
 

2.  pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Josef Bazala v. r. 
ověřovatel Senátu 
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