
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

352. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 12. schůze, konané dne 15. února 2018 

 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních 
vozidel /senátní tisk č. N 83/11/ 
 
 
Senát 
 
I. 
 
1. souhlasí  

a) s důvody a cíli, které revize směrnice 2009/33/EU sleduje a oceňuje snahu 
Komise o její aktualizaci vyplývající z hodnocení jejího provádění; 

b) s názorem, že veřejný sektor by měl jít při zavádění čisté mobility příkladem 
a měl by začít vozidla na alternativní paliva nakupovat ve vyšší míře; 

  
2. připomíná, 

že cena vozidel na alternativní paliva a nedostatečná infrastruktura je stále jedním 
z hlavních faktorů, který zpomaluje růst podílu čistých vozidel ve veřejných 
zakázkách; 

 
II. 
 

zastává názor,  
v souladu s pozicí vlády, že návrh je třeba před přijetím zásadně přepracovat 
v těchto částech: 
a) Rozšíření definice čistého vozidla pro silniční vozidla kategorie M1, M2 a N1 

tak, aby zahrnovala i vozidla na zemní plyn (CNG) případně i další alternativní 
paliva dle příslušné definice obsažené v směrnici 2014/94/EU nebo aby 
existovala alespoň možnost si takovouto širší definici určit na národní úrovni;  

b) Vypuštění závazných cílů pro veřejné zadavatele, které jsou obsaženy 
v příloze návrhu s tím, že by stanovení závazného cíle bylo ponecháno 
na rozhodnutí jednotlivých členských států; 

c) Omezení působnosti směrnice jen na veřejné zadavatele obsažené 
v čl. 3, písm. (a) návrhu; rozhodnutí o použitelnosti směrnice 
i na provozovatele veřejné služby v přepravě cestujících by mělo být 
ponecháno na členských státech; 

d) Stanovit jasné výjimky z působnosti směrnice pro nákup vozidel 
pro bezpečnostní složky státu a jiné případy, kdy neexistují na trhu 
nízkoemisní alternativy schopné plnit požadované funkce; 



e) Prodloužení transpoziční lhůty na 30 měsíců; v této souvislosti připomíná 
své usnesení č. 137 z 19. dubna 2017 ke sdělení Komise Právo EU: lepší 
výsledky díky lepšímu uplatňování, ve kterém Senát v návaznosti na zpřísnění 
postupu Komise žádá vládu, aby v Radě s výjimkou urgentních opatření 
prosazovala dostatečně dlouhé transpoziční lhůty u směrnic a lhůty pro nabytí 
účinnosti těch přímo použitelných předpisů EU, které vyžadují přijetí 
doprovodných vnitrostátních předpisů. 

 
 
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 

 
 
 
 

Pavel Štohl v. r. 
ověřovatel Senátu 
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