
 
 
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

484. USNESENÍ 

SENÁTU 
 

z 25. schůze, konané dne 18. května 2022 
 
 
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 
zemního   plynu   a   nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady   (ES)   č.   715/2009 
o podmínkách   přístupu   k   plynárenským   přepravním   soustavám   /senátní   tisk 
č. N 169/13/ 

 
Senát 

 
I. 

 
1.  považuje za klíčové zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu, jakož i dostatečné 

zásoby  této  energetické  suroviny  ve  skladovacích  zařízeních  před  příští  topnou 
sezónou, a vnímá pozitivně společný postup na úrovni EU v této oblasti; 

 
2.  konstatuje,  že  navrhovaná  opatření  musejí  být  časově  a  technicky  proveditelná 

a musejí zohledňovat specifické podmínky v jednotlivých členských státech; 
 

3. zastává názor, že k postupnému snižování závislosti na zemním plynu přispěje 
kombinace  několika  faktorů,  a  sice  diverzifikace  zdrojů,  dekarbonizace  odvětví, 
zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů a jaderné energie; 

 
4.  podporuje rámcovou pozici vlády; 

 
5.  je  toho  názoru,  že  členským  státům  by  měla  být  poskytnuta  větší  flexibilita 

při dosahování povinné minimální úrovně naplnění zásobovacích zařízení; 
 

6.  nepovažuje dále za vhodné, aby Komise určovala průběžné cíle plnění pro jednotlivé 
členské státy, a souhlasí s vládou, že by tyto cíle měly být stanovovány spíše na úrovni 
EU, zejména s ohledem na skutečnost, že obchodníci s plynem uskladňují plyn i mimo 
státy, v nichž působí;
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7.  má  za  to,  že  při  sdílení  břemene  by  nemělo  docházet  k  neúměrnému  zatížení 
členských států disponujících velkými kapacitami zásobovacích zařízení; 

 
8.  požaduje  zároveň,  aby  byl  v  případě  sdílení  břemene  členským  státům  jasně 

garantován přístup k zásobám zemního plynu, který mají uskladněný v zásobnících 
na území jiného členského státu; 

 
9.  zaujímá negativní postoj k navrhovanému svěření pravomocí Komisi přijmout akt 

v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha 1b za účelem upřesnění cíle naplnění 
a trajektorie naplňování  po  roce 2022, neboť se v souladu se stanoviskem právní 
služby Rady domnívá, že by mohlo dojít k nebezpečnému precedentu, kdy Komise může 
na základě nesplnění nezávazných průběžných cílů nařídit členským státům nové 
povinnosti, včetně konkrétních kroků, které ke splnění cílů povedou; 

 
10. pokládá  certifikaci  provozovatelů  skladovacích  zařízení  za  přínosnou  z  hlediska 

zajištění bezpečnosti dodávek plynu, ve shodě s vládou však považuje za vhodné 
prodloužit navrhovanou lhůtu 100 pracovních dnů ode dne vstupu nařízení v platnost 
k přijetí rozhodnutí o udělení certifikace ze strany regulačního orgánu; 

 
11. sdílí obavu vlády týkající se negativního dopadu 100% slevy z přepravních sazeb 

založených  na  kapacitě  ve  vstupních  a  výstupních  bodech  skladovacích  zařízení na 
koncové zákazníky v podobě možného zvýšení regulované části platby za plyn; 

 
12. podporuje vládu v zavedení motivačního režimu pro obchodníky se zemním plynem, 

zejména ve formě finančních pobídek, státních kompenzací či půjček, s cílem zajistit 
včasné a řádné naplnění zásobovacích zařízení na území ČR; 

 
II. 

 
1.  žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 

a to nejpozději do 31. srpna 2022; 
 

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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Miloš Vystrčil  
sign manual 

President of the Senate 
 

Jaroslav Větrovský 
sign manual 

Senate Verifier 
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