
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

204. 

USNESENÍ SENÁTU 

z 8. schůze, konané dne 19. července 2017 

 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky 
a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků 
poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí /senátní 
tisk č. N 40/11/ 
 

Senát 
 
I.  
 

1. podporuje 
v obecné rovině prohlubování vnitřního trhu založeného zejména na svobodném 
podnikání za rovných podmínek všech dotčených subjektů;  

 
2. je však přesvědčen 

o nedůvodnosti návrhu a doporučuje jej nepřijmout; 
 
II. 
 

1. je toho názoru, 
že skutečně přidaná hodnota případných získaných informací v žádném případě 
nevyváží nevyhnutelný nárůst administrativní zátěže dotčených subjektů 
v nepředvídatelném rozsahu; 

 
2. upozorňuje,  

že by Komise dostala do rukou velmi silný nástroj, který by jí zjednal přístup 
k citlivým údajům (včetně možných obchodních tajemství), což může vyvolávat 
riziko úniků a zneužití nebo selektivního postupu;  

 
3. vnímá jako krajně problematické, 

že by Komise vlastními rozhodnutími mohla ukládat podnikům nové informační 
povinnosti zcela samostatně, což je v současnosti možné pouze na základě 
konkrétních legislativních aktů Evropského parlamentu a Rady; 

 
4. má pochybnosti,  

že Soudní dvůr EU při objemu současné agendy by efektivně zvládal 
nepředvídatelný nárůst další agendy vyplývající z relativně bagatelních sporů 
při přezkumu rozhodnutí Komise o uložení pokuty nebo penále; navíc by navržená 
úprava byla v rozporu s elementárními evropskými standardy pro ukládání trestů, 
neboť by Soudní dvůr EU mohl daný trest nejen zrušit či snížit, ale i zvýšit; 

 



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 návrhu, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Daniela Filipiová v. r. 
ověřovatelka Senátu 

 


