
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

375. 

USNESENÍ SENÁTU 

z 21. schůze, konané dne 29. dubna 2020 

 
k balíčku „Fond pro spravedlivou transformaci“ 

 

Senátní tisk č. N 34/12  - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní 
bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza 
 
Senátní tisk č. N 35/12 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci 
 
Senát 
 
I.  
 

1. je přesvědčen,  
že ČR patří mezi členské státy se zvýšenými náklady na transformaci 
hospodářství, která bude nezbytná k dosažení požadované klimatické neutrality EU 
do roku 2050;  

 
2. souhlasí,  

že je potřeba zajistit spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě, jelikož dopady 
na členské státy a jejich občany spojené s transformací nebudou s ohledem 
na jejich odlišné vnitrostátní podmínky rovnoměrné; 

 
3. upozorňuje  

rovněž, že dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050 a s tím spojená 
transformace hospodářství si vyžádá rozsáhlé soukromé i veřejné investice;  

 
4. vítá proto  

předložení návrhu na zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci, který bude 
zaměřen na řešení hospodářských a sociálních dopadů spojených s transformací 
energeticky náročných průmyslových odvětví a útlumem těžby fosilních paliv; 

 



5. žádá vládu, aby Senátu předložila následující informace: 
a. předběžný odhad nákladů, které si v případě ČR vyžádá transformace 

energeticky náročných průmyslových odvětví a útlum těžby fosilních paliv; 
b. seznam regionů, které by mohly být podporovány z Fondu pro spravedlivou 

transformaci, a přehled činností, které by v těchto regionech mohly být 
podporovány; 

 
6. žádá rovněž vládu,  

aby Senát měl svého zástupce v Uhelné komisi a ve Stálém výboru pro výstavbu 
nových jaderných zdrojů v ČR, neboť je v zájmu vlády, aby byl Senát zapojen 
do diskuzí o budoucí podobě energetického sektoru v ČR; 

 
II. 
 

1. žádá vládu,  
aby do 30. září 2020 informovala Senát o tom, jakým způsobem zohlednila toto 
usnesení a o dalším vývoji projednávání návrhů a aby předložila Senátu informace 
požadované v bodě I. 5; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil vládě České republiky a Evropské 
komisi. 

 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 
 

Pavel Štohl  v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


