
 

III. 

 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ……...... 2017, 

kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

 
 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona 
č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., 
zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V rámci krizového řízení se Správa podílí 

na opatřeních zajišťujících připravenost státu na řešení krizových situací.“.  
 
2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 
3. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a, 1b, 2d  a 8 zní: 

 
„§ 3 

 
Správa zabezpečuje koordinaci a financování systému hospodářských opatření pro 

krizové stavy1) a financování a pořizování státních hmotných rezerv podle požadavků 
krizových plánů ústředních správních úřadů1), požadavků vlády České republiky a pro plnění 
mezinárodních závazků České republiky, hospodaření se státními hmotnými rezervami 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAK2HGMN8)



 

a dalším majetkem státu využívaným Správou k plnění úkolů v rámci její působnosti1b) 
poskytování státních hmotných rezerv, příjem zahraniční materiální humanitární pomoci 
a součinnost při poskytování zahraniční materiální humanitární pomoci2d), kontrolu činností 
v oblasti státních hmotných rezerv podle tohoto a jiných právních předpisů1),1a),8),  po dohodě 
s jinou organizační složkou státu skladování a ochraňování majetku pro potřeby této 
organizační složky státu a další úkoly stanovené jiným právním předpisem 1) 1a). 
______ 
1) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
1a) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. 
1b)  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.   
2d)  Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí 
a o změně souvisejících zákonů.   
8) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“. 
 
 
4. V § 4 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty: „Zvláštním druhem hmotných rezerv jsou 

nouzové zásoby ropy a ropných produktů. Vytváření, udržování a použití nouzových 
zásob ropy a ropných produktů je upraveno jiným právním předpisem1a).“. 
 

5. V § 4 odst. 4 se slova „pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a 
hasičských záchranných sborů,“ nahrazují slovy “pro uspokojení základních životních 
potřeb obyvatelstva, podporu činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, 
zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky a podporu výkonu státní 
správy“. 

 
6. § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 
 

„(5) Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky 
určené po vyhlášení krizových stavů k  poskytnutí fyzické osobě, která je krizovou situací 
vážně materiálně postižená, nebo k plnění úkolů ochrany obyvatelstva4).“. 

 
Poznámka pod čarou č. 4 zní: 

„4) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
7. V § 4 se odstavec 6 zrušuje. 

 
8. § 5 zní: 
 

„§ 5 
 

Na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů, požadavků vlády 
České republiky a mezinárodních závazků České republiky Správa zpracovává návrh Plánu 
vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky (dále 
jen „Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv“). Součástí Plánu vytváření a 
udržování státních hmotných rezerv je seznam položek hmotných rezerv, jejich minimální 
limit a orientační cílový stav. Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv je 
předkládán k projednání vládě každý druhý kalendářní rok.“. 
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9. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní: 
 

„§ 6  
 

(1) Státní hmotné rezervy jsou majetkem České republiky a hospodaření s nimi 
přísluší Správě. Státní hmotné rezervy jsou skladovány na území České republiky, pokud 
vláda nerozhodne jinak.  

 
(2) V případech odůvodněné ekonomické výhodnosti nebo ze zvláštních 

technologických a organizačních důvodů se státními hmotnými rezervami mohou stát též 
věci, které Správa rezervuje za úplatu u vlastníka této věci a na základě písemné smlouvy 
(dále jen „rezervované státní hmotné rezervy“).  

 
(3) Výdaje na hospodaření, poskytování a rezervaci státních hmotných rezerv se 

hradí ze státního rozpočtu. Na úhradu výdajů souvisejících s pořizováním státních hmotných 
rezerv, jejich obměnou a záměnou může Správa použít též prostředky z příjmů za prodané 
státní hmotné rezervy. Tyto příjmy jsou převoditelné do příštího roku a nejsou příjmy státního 
rozpočtu9).   

 
(4) V případě rozhodnutí Správy o poskytnutí rezervovaných státních hmotných 

rezerv Správa neprodleně rezervovanou státní hmotnou rezervu nakoupí za cenu v místě a 
čase obvyklou a převede ji do vlastnictví státu.“.  
 

Poznámka pod čarou č. 9 zní: 
„9)§ 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
10. § 7 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní: 

 
„§ 7 

 
(1) Hospodařením se státními hmotnými rezervami se rozumí zejména 

zabezpečení jejich pořízení, ochraňování, obměna, záměna, prodej, nájem, zápůjčka, 
skladování a uvolnění1a), přičemž 
a) ochraňování státních hmotných rezerv je souhrn činností k zajištění péče o státní hmotné 

rezervy zejména z hlediska jejich množství, kvality a zabezpečení jejich fyzické 
přístupnosti a připravenosti k použití,  

b) obměna státních hmotných rezerv je nahrazení majetku majetkem stejného druhu,   
c) záměna státních hmotných rezerv je nahrazení majetku majetkem jiného druhu. 
 

(2) Použití státních hmotných rezerv v době krizových stavů se provádí podle 
tohoto zákona a podle jiného právního předpisu1). 

 
(3) Při obměně a záměně státních hmotných rezerv se nejedná o nepotřebný 

majetek státu. Pokud je to účelné a hospodárné může Správa v rámci obměny a záměny předat 
státní hmotné rezervy přímo vybrané organizační složce státu, rozpočtové, příspěvkové, státní 
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organizaci nebo státnímu podniku za cenu v místě a čase obvyklou. Při obměně a záměně 
státních hmotných rezerv se nepoužijí ustanovení § 14 odst. 7, § 19b) odst. 3, 4 a 5 a § 19c) 
odst. 3 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1b).  

 
(4) Státní hmotné rezervy, jež neslouží svému účelu, je Správa oprávněna prodat 

nebo naložit s nimi jiným vhodným způsobem. 
_______ 
1) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
1a) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).   
1b)  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.“.   
 
11. Poznámka pod čarou č. 3 se ruší. 
 
12. Za  § 7  se vkládají nové § 8 až 10, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 1a, 

8, 10 a 11 znějí: 
 
 

„§ 8 
 

Ochraňovatel státních hmotných rezerv 
 
(1) Ochraňovatelem státních hmotných rezerv je osoba, která vykonává 

ochraňování státních hmotných rezerv podle tohoto zákona a v souladu s písemnou smlouvou 
o ochraňování uzavřenou se Správou (dále jen „ochraňovatel“). 

 
(2)  Ochraňovatelem státních hmotných rezerv může být pouze osoba, která 

splňuje požadavky na kvalifikaci podle jiného právního předpisu10). Ochraňovatelem 
nouzových zásob ropy může být pouze osoba, která splňuje požadavky stanovené jiným 
právním předpisem1a). Ochraňovatelem mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob 
pro humanitární pomoc může být i osoba, která byla vybrána objednatelem mobilizačních 
dodávky v systému hospodářské mobilizace nebo byla určena Správou po dohodě s 
věcně příslušným ústředním správním úřadem podle jiného právního předpisu1)11).  

 
(3) Smlouvou o ochraňování se ochraňovatel zavazuje zabezpečit s náležitou 

odbornou péčí ochraňování státních hmotných rezerv, jejich skladování a obměnu s cílem 
zajistit neustálou připravenost státních hmotných rezerv k použití k jejich účelu danému tímto 
zákonem. 

 
(4) Obměnu mobilizačních rezerv může Správa provést přímo s ochraňovatelem 

těchto mobilizačních rezerv za cenu sjednanou nebo za cenu v místě a čase obvyklou.  
 
 

§ 9 
 

Kontrola 
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Správa kontroluje plnění povinností ochraňovatele státních hmotných rezerv 

stanovených tímto zákonem a plnění povinností dalších subjektů vykonávajících činnosti 
v oblasti státních hmotných rezerv stanovených v jiných právních  předpisech1),1a),8).   
 

 

§ 10  
 

Přestupky 
 
  

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
neoprávněně použije státní hmotné rezervy. 

 
(2)      Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do  

 
a) 5 000 000 Kč, dopustí-li se jej fyzická osoba, 
b) 50 000 000 Kč, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba. 
 
 (3)      Přestupek podle odstavce 1 projednává v prvním stupni Správa. 
 
______ 
1) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
1a) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).   
8) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
10) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. 
11) Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 
pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní § 8 a 9 se označují jako § 11 a 12. 

 
 

 
ČÁST DRUHÁ 

 
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

  
Čl. II 

 
V zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., 
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 76/2012 Sb.  § 12 zní:  

 
„§ 12 

 
Zásoby pro humanitární pomoc 

 
 (1)  Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství 
podle § 10. Děli se na zásoby pro humanitární pomoc určené po vyhlášení krizových stavů 
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k poskytnutí fyzické osobě, která je krizovou situací vážně materiálně postižená (dále jen 
„zásoby pro humanitární pomoc pro fyzickou osobu“)  a na zásoby pro humanitární pomoc 
určené za krizového stavu k plnění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „zásoby pro 
humanitární pomoc pro ochranu obyvatelstva“). 
 
 (2)   Zásoby pro humanitární pomoc pro fyzickou osobu jsou vytvářeny Správou 
státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv. O jejich vydání rozhoduje 
předseda Správy státních hmotných rezerv na základě požadavku hejtmana nebo starosty obce 
s rozšířenou působností. Přidělení zásob pro humanitární pomoc pro fyzickou osobu zajišťuje 
hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární 
pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují, ani nevracejí. 
  

(3) Zásoby pro humanitární pomoc pro ochranu obyvatelstva jsou vytvářeny 
Správou státních hmotných rezerv na základě požadavku vedoucího ústředního správního 
úřadu. O jejich vydání rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv na základě 
požadavku vedoucího ústředního správního úřadu, který o jejich vytvoření požádal. Pro 
použití zásob pro humanitární pomoc pro ochranu obyvatelstva se použijí zásady uvedené v § 
11 odst. 3 zákona.“. 
 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

 

ÚČINNOST 
 

Čl. III 
 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. 
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