
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

156. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 6. schůze, konané dne 19. dubna 2017 

 
k  balíčku pro trh s elektřinou 
 
Senátní tisk č. N 13/11 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové 
připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES 
Senátní tisk č. N 14/11 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním 
trhu s elektřinou (přepracované znění)  
Senátní tisk č. N 15/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se 
zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
(přepracované znění) 
Senátní tisk č. N 16/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) 
 
Senát 
 
I. 
 

1. podporuje 
nastavení jasných a vyvážených podmínek v oblasti elektroenergetiky v rámci EU 
a všechna smysluplná a vyvážená opatření v oblasti rizikové připravenosti 
v elektroenergetice na evropské a národních úrovni, v oblasti spolupráce 
národních regulátorů a v oblasti vytváření společného evropského trhu 
s elektrickou energií; 

 
2. připomíná 

dlouhodobý názor Senátu (např. 148. usnesení ze 17. června 2015 k balíčku 
opatření k energetické unii), že společný evropský trh s elektrickou energií 
založený na propojení existujících energetických soustav ohrožují mj. neplánované 
přetoky elektřiny (např. z nestabilních obnovitelných zdrojů energie) 
a že stabilizačním prvkem energetických soustav jsou zařízení pracující 
v regulovaném a regulovatelném režimu; 

 
3. konstatuje, 

že všechny čtyři návrhy legislativních aktů obsahují nepřesné definice a formulace 
a že nejsou dopracovány některé jejich podstatné detaily, což jsou závažné 
nedostatky, které je zapotřebí v dalším průběhu jednání odstranit; 

 
4. varuje  

před zbrklým zřizováním dalších orgánů EU či posilování kompetencí stávajících 
orgánů EU bez důkladné analýzy dopadů těchto kroků (technických, provozních, 
ekonomických, bezpečnostních apod.); 



 
5. ztotožňuje se  

s rámcovými pozicemi vlády ČR a zdůrazňuje zejména níže uvedené problematické 
prvky jednotlivých návrhů; 

II. 
 

1. nesouhlasí 
s navrhovanými přesuny rozhodovacích pravomocí na úroveň regionální 
spolupráce členských států podle tří návrhů nařízení, zejména 
- v oblasti plánů rizikové připravenosti, neboť zastává názor, že konzultace 
v oblasti plánů rizikové připravenosti musí mít geografickou logiku, jinak budou 
představovat zbytečný nárůst byrokratické zátěže a omezovat akceschopnost při 
řešení nestandardních situací; a 
- pokud jde o vznik Regionálních provozních center, neboť jde o zásah 
do činnosti provozovatelů přenosových soustav, který může ohrozit národní 
bezpečnost dodávek elektrické energie; 

 
2. zdůrazňuje, 

ohledně návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny, že případné 
elektroenergetické krize nelze zvládnout administrativně-byrokratickými postupy, 
nýbrž pružnou operativou, a že je třeba zajistit bezpečnost a ochranu citlivých 
informací; 

 
3. dále nesouhlasí 

s navrhovanými přesuny rozhodovacích pravomocí z národní úrovně na unijní 
podle návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, neboť tyto změny by vedly 
k omezení rozhodování členských států o struktuře národního energetického mixu 
a odporují standardním tržním postupům a mechanismům, které musí platit 
i pro oblast energetiky; 

 
4. má výhrady 

k navrhovaným změnám ve spolupráci energetických regulačních orgánů: 
- zásadně nesouhlasí se změnou systému hlasování v Radě regulátorů; 
- zastává názor, že před jakýmkoli rozšířením pravomocí Agentury 
pro spolupráci energetických regulátorů nebo přesunem pravomocí mezi jejími 
orgány je nezbytné řádně posoudit možné dopady těchto změn; 

 
5. podporuje 

posilování práv spotřebitelů na trhu s elektřinou a možností jejich aktivního 
zapojení do trhu dle návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou, avšak trvá na zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky 
trhu; 

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhů, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 

předseda Senátu 
v z. Miluše Horská v. r.  

 
Jaromíra Vítková v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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