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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. Obecná část 
 
I. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
  
 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“ nebo „zákon o působnosti Správy“) je účinný již od 
roku 1993, kdy v souvislosti se vznikem samostatné České republiky k 1. lednu 1993 vymezil 
působnost tehdy nově vzniklého úřadu – Správy státních hmotných rezerv, který byl původně 
zaměřen pouze na oblast státních hmotných rezerv.  
 

V současné době Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) vedle oblasti 
státních hmotných rezerv zabezpečuje celý systém hospodářských opatření pro krizové stavy 
a  též oblast nouzových zásob ropy a ropných produktů. Tyto oblasti jsou komplexně 
upraveny samostatnými zákony a jejich prováděcími předpisy a zákon o působnosti Správy na 
ně odkazuje.  

 
Jedná se zejména o zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o vyhlášku 
č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění 
pozdějších předpisů. V těchto předpisech je definována úloha Správy a dalších subjektů 
zapojených v systému nouzového hospodářství na řešení různých typů krizových stavů, 
postupy těchto subjektů při přípravě na řešení krizových stavů a postupy při vlastním řešení 
krizových stavů a jejich následků. Účinnost stávající právní úpravy oblasti hospodářských 
opatření pro krizové stavy je průběžně vyhodnocována v rámci pravidelných koordinačních 
porad organizovaných Správou s vedoucími útvarů krizového řízení ústředních správních 
úřadů, s tajemníky bezpečnostních rad krajů a pracovníky krajských úřadů a obcí s rozšířenou 
působností, na pracovních shromážděních s vybranými dodavateli mobilizačních 
a nezbytných dodávek a s ochraňovateli jednotlivých druhů státních hmotných rezerv. 
Účinnost stávající právní úpravy v této oblasti je v praxi prověřována v rámci řady cvičení 
(cvičení ZÓNA, ZDROJE aj.) a byla prověřena též při řešení reálných krizových situací 
v minulosti. Lze konstatovat, že aplikace stávající právní úpravy této oblasti nevykazuje 
v praxi žádné závažnější problémy, že právní úprava této oblasti je vyhovující a nevyžaduje 
podstatnou změnu. Předkládaný návrh pouze předpokládá drobnou úpravu § 12 odst. 2 zákona 
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, spočívající v upřesnění textu týkajícího se vydávání 
zásob pro humanitární pomoc. 

 
Další významnou oblastí působnosti Správy je oblast ropné bezpečnosti, resp. oblast 

nouzových zásob ropy a ropných produktů a hospodaření s nimi, tj. vytváření, udržování 
a použití nouzových zásob ropy a ropných produktů, které jsou určené pro zmírnění nebo 
překonání stavů nouze vzniklých z jejich nedostatku. Působnost Správy v této oblasti 
je upravena zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 
nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 
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ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných 
produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob 
ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy. Tato právní úprava 
transponuje do českého právního řádu Směrnici Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, 
kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných 
produktů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1099/2008 o energetické statistice. 
Stávající právní úprava této oblasti nevyvolává při její aplikaci v praxi problémy a není třeba 
ji upravovat. 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že působnost Správy je upravena těmito základními 

právními předpisy: 
• zákonem č. č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 

pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   
• vyhláškou č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření 

pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem 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, 

• vyhláškou č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro 
skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, 
o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy. 

 
Zatímco právní úprava působnosti Správy v oblasti hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy a v oblasti nouzových zásob ropy a ropných produktů současné praxi 
vyhovuje, nepřináší aplikační problémy a nevyžaduje žádných zásadních úprav, stávající 
právní úprava působnosti Správy upravená v zákoně o působnosti Správy obsahuje pouze 
nejzákladnější vymezení působnosti Správy jako ústředního orgánu státní správy v oblastech 
hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. V aplikační praxi se 
projevuje jako zastaralá a nedostatečná, nereflektující nové trendy v oblasti pořízení státních 
hmotných rezerv tak, aby celý systém zabezpečoval podporu připravenosti České republiky 
k řešení krizových situací, aby zajišťoval materiální podporu při záchranných prací 
a likvidačních prací složek integrovaného záchranného systému formou hospodárného 
a efektivního vytváření státních hmotných rezerv. 

 
Stávající zákon o působnosti Správy neobsahuje vymezení základních pojmů, které 

aplikační praxe při hospodaření se státními hmotnými rezervami používá, což vyvolává 
značné výkladové pochybnosti. Nedostatečně je upravena i oblast činnosti Správy v oblasti 
kontroly plnění povinností ochraňovatele státních hmotných rezerv.  

 
Právní úprava obsažená v zákoně o působnosti Správy již neodpovídá aktuální potřebě 

nastavit co nejefektivnější postupy Správy při hospodaření se státními hmotnými rezervami, 
neodpovídá novým trendům při pořizování a nakládání se státními hmotnými rezervami. 
Cílem předkládaného návrhu je tyto nedostatky odstranit a v tomto směru stávající zákon 
o působnosti Správy doplnit. 

 
Současná právní úpravu působnosti Správy je třeba nejen doplnit, jak je uvedeno výše, 

ale i některá stávající ustanovení, která podle poznatků z aplikační praxe Správy je třeba 
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zpřesnit, doplnit či jinak změnit a tím přispět ke zkvalitnění právní úpravy a zejména pak 
k odstranění výkladových pochybností. Jedná se např. o ustanovení  

 
• zdůrazňující úlohu Správy v systému krizového řízení, 
• upřesňující vymezení pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc, 
• upravující zpracování Seznamu položek hmotných rezerv, jejich minimálních 

limitů a orientačního cílového stavu, 
• upřesňující výkon kontrolní činnosti Správy, 
• úprava oblasti přestupků. 

 
Stávající právní úprava není diskriminační a nemá dopad na rovnost mužů a žen. 

Zákon o působnosti Správy je genderově neutrální, neboť nestanoví pro ženy a muže žádné 
odlišné podmínky při zabezpečování péče o státní hmotné rezervy. Zákonem používaná 
terminologie, jako je např. fyzická a právnická osoba má zobecňující charakter a rozumí se jí 
obě pohlaví bez rozdílu.  
 

 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

 
Předkládaná novela zákona o působnosti Správy sleduje základní cíl, tj. doplnit 

stávající právní úpravu o ustanovení, která zajistí aktuální potřebu nastavit co nejefektivnější 
postupy Správy při hospodaření se státními hmotnými rezervami, a o ustanovení, která budou 
odpovídat novým trendům při pořizování a nakládání se státními hmotnými rezervami. Jedná 
se zejména o ustanovení  

 
• umožňující Správě vykonávat některé činnosti, které jsou efektivní a potřebné 

k zajištění plnění úkolů státu (např. skladování majetku pro potřeby jiné 
organizační složky státu),  

• umožňující vytvářet státní hmotné rezervy nejen na základě krizových plánů 
ústředních správních úřadů, ale též na základě požadavků vlády České republiky a 
pro plnění mezinárodních závazků České republiky, 

• upravující možnost, aby se státními hmotnými rezervami mohly stát též věci, které 
Správa rezervuje za úplatu u vlastníka této věci, 

• vymezující pojmy, se kterými praxe při hospodaření se státními hmotnými 
rezervami běžně pracuje (definice pojmů ochraňování, obměna, záměna státních 
hmotných rezerv, ochraňovatel státních hmotných rezerv),  

• týkající se požadavků, které by měla splňovat osoba ochraňující státní hmotné 
rezervy, tedy druh majetku státu, který je prioritně určen pro zajištění 
připravenosti státu na řešení krizových situací. 
 

 Zároveň předkládaná novela obsahuje ustanovení, která podle poznatků z aplikační 
praxe Správy vyžadují zpřesnění, doplnění nebo jinou změnu stávajících ustanovení, která by 
přispěla ke zkvalitnění právní úpravy a zejména pak k odstranění výkladových pochybností. 

 
Navrhovaná právní úprava umožní Správě vykonávat na základě dohody s jinou 

organizační složkou státu též činnosti související se skladováním majetku pro potřeby této 
organizační složky. V praxi by se jednalo např. o spolupráci s Generálním finančním 
ředitelstvím, Celní správou ČR či Ministerstvem vnitra při zabezpečení péče o majetek 
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zajištěný v rámci výkonu působnosti těchto organizačních složek státu. Smyslem navrhované 
úpravy je nejen zabezpečit co nejefektivnější využití skladovacích kapacit Správy, které jsou 
primárně určené pro skladování státních hmotných rezerv a Správa je dočasně k plnění svých 
úkolů nepotřebuje, ale zejména využít technických, materiálních, personálních kapacit, 
kterými disponuje Správa, ve prospěch jiné organizační složky státu, která by si tyto služby 
musela zajistit u soukromého subjektu, což by pro ni a potažmo pro stát bylo finančně 
náročnější. Rozšířením působnosti Správy o možnost poskytovat jiným organizačním složkám 
státu nejen dočasně nepotřebné skladovací kapacity (což stávající legislativa již umožňuje), 
ale této organizační složce státu poskytnout i veškeré další služby související se skladováním 
a ochraňováním uloženého majetku, se dosáhne efektivnějšího hospodaření státu. 
 

Možnost vytvářet státní hmotné rezervy i mimo systém krizového plánování, tj. na 
základě požadavků vlády či pro plnění mezinárodních závazků České republiky, umožní státu 
pružně reagovat na rizika spojená s případným zhoršením bezpečnostní nebo hospodářské 
situace České republiky. 

 
Dalším cílem, který si předkládaná novela klade, je vytvořit podmínky pro zcela nový 

způsob pořizování státních hmotných rezerv, a to formou jejich rezervace u vlastníka těchto 
věcí. Stávající právní úprava počítá s tím, že státními hmotnými rezervami jsou pouze věci 
ve vlastnictví státu. Z ekonomického hlediska je u některých komodit výhodnější tyto věci 
nepřevádět do vlastnictví státu, zahrnout je do systému státních hmotných rezerv s tím, že 
zůstanou ve vlastnictví soukromé osoby, která o ně bude na základě smluvního vztahu se 
Správou pečovat, a vlastnictví věcí bude na stát převedeno až v okamžiku rozhodnutí Správy 
o koupi těchto věcí. Tento systém rezervovaných státních hmotných rezerv by byl vhodný 
pouze pro některé druhy komodit, zejména potravinářských (např. maso), kdy stávající systém 
skladování a péče o tento druh hmotné rezervy je nesmírně finančně nákladný. Pro doplnění 
se uvádí, že tento systém, v modifikované formě, již dlouhodobě funguje např. ve Slovinsku. 
Ve své legislativě má tento systém zavedeno např. Polsko či Slovensko. 

 
Navrhovanou právní úpravou by mělo dojít k zamezení vzniku rozdílů a nepřesností 

při výkladu termínů běžně používaných při hospodařením se státními hmotnými rezervami. 
Jedná se např. o používání termínů ochraňování státních hmotných rezerv, jejich obměna, 
záměna, ochraňovatel státních hmotných rezerv, které v běžné praxi používané nejsou 
a nejsou tedy vymezeny jinými právními předpisy, např. občanskými zákoníkem.  

 
Státní hmotné rezervy jsou součástí hospodářských opatření pro krizové stavy, jsou 

součástí nouzového plánování, zabezpečují potravinovou a surovinovou bezpečnost státu, 
hrají nepostradatelnou úlohu při řešení krizových situací a jejich následků. Z tohoto důvodu 
musí být trvale zajištěna jejich technická připravenost a jejich kvalita k použití. Z toho 
vyplývá, že ochraňovatel státních hmotných rezerv by měl splňovat určitá kritéria a proto se 
navrhuje stávající právní úpravu doplnit o ustanovení týkající se ochraňovatele státních 
hmotných rezerv. 
 

Cílem předloženého návrhu je zkvalitnění právní úpravy zákona o působnosti Správy 
a odstranění výkladových pochybností při aplikaci některých ustanovení tohoto zákona. 
 

Navrhovaná právní úprava týkající se rozšíření působnosti Správy o poskytování 
skladování a s ním spojených služeb i pro potřeby jiných organizačních složek státu, zahrnutí 
možnosti pořizovat státní hmotné rezervy formou jejich rezervace u soukromých subjektů, 
vymezení některých pojmů a úpravy ochraňovatelů státních hmotných rezerv není 
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diskriminační a nebude mít dopad na rovnost mužů a žen. Zákon o působnosti Správy je 
genderově neutrální, neboť nestanoví pro ženy a muže žádné odlišné podmínky při 
zabezpečování péče o státní hmotné rezervy. Zákonem používaná terminologie, jako je např. 
ochraňovatel, fyzická a právnická osoba má zobecňující charakter a rozumí se jí obě pohlaví 
bez rozdílu.  
 

 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 

Navrhovaná právní úprava je zaměřena na zkvalitnění úpravy působnosti Správy, 
na zohlednění nových trendů v pořizování a nakládání se státními hmotnými rezervami, jakož 
i na doplnění chybějící právní úpravy při vymezení některých pojmů běžně používaných při 
pořizování a nakládání se státními hmotnými rezervami. 
 
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky  
 
 Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 
zejména s Čl. 2 odst. 3 a Čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, v platném znění, a s Čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod přijaté ústavním 
zákonem č. 2/1993 Sb., kdy Správa, vykonávající státní moc na úseku hospodářských opatření 
pro krizové stavy a státních hmotných rezerv, bude vykonávat svou působnost pouze 
v mezích stanovených zákonem. 
 
 Navrhovaná právní úprava je též v souladu s Čl. 11 Listiny základních práv a svobod, 
který se týká vlastnictví. Při návrhu nového institutu (rezervované státní hmotné rezerv) 
nedochází k omezování vlastnického práva, neboť se tak bude dít za úplatu a na základě 
písemné smlouvy při dodržování zásady svobodného rozhodování.  
 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
 Navrhovaná právní úprava je slučitelná s předpisy Evropské unie, zejména s čl. 56 až 
čl. 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, které upravují volný pohyb služeb uvnitř 
Evropské unie. Vzhledem k charakteru státních hmotných rezerv vytvářených pro  zajištění 
bezpečnosti České republiky je nutné zajistit jejich rychlé vyskladnění  a použití při řešení 
krizové situace. Proto se navrhuje, aby státní hmotné rezervy byly prioritně skladovány na 
území České republiky s tím, že vláda může rozhodnout jinak.  
 

Navrhovaná právní úprava je slučitelná s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
i obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
 
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
  

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zněním mezinárodních smluv, jimiž je 
Česká republika vázána, ať již se jedná o smlouvy dvoustranné, nebo mnohostranné (seznam 
mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je 
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Česká republika vázána, a která jsou v evidenci Ministerstva zahraničních věcí, je k dispozici 
na internetových stránkách www.mzv.cz). 
 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 
a sociální dopady 
  
 Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na výdaje ze státního rozpočtu. 
Naopak se očekává pozitivní dopad na státní rozpočet při využití skladových objektů Správy 
nejen pro skladování státních hmotných rezerv, ale též pro potřeby jiných organizačních 
složek státu i s poskytnutím služeb spojených se skladováním ze strany Správy. Stejně tak se 
očekává pozitivní vliv na státní rozpočet i při zavedení možnosti realizace nového modelu 
zajištění státních hmotných rezerv formou jejich rezervování u vlastníka věcí pro případ jejich 
koupě Správou pro řešení konkrétní krizové situace. Předpokládá se, že uspořené finanční 
prostředky Správa využije k zajištění dalších komodit, na jejichž pořízení a ochraňování 
v současné době nemá dostatek finančních prostředků. Absolutní úspory v rozpočtu Správy by 
bylo možné očekávat pouze v případě, pokud by se snížily požadavky na objem státních 
hmotných rezerv. 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady. Dopad do podnikatelského 
prostředí se očekává pozitivní, neboť se rozšíří možnost obchodní spolupráce se státem o 
novou formu.  
 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
 Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů ochraňovatelů a dalších fyzických i právnických osob vykonávajících 
činnosti na úseku státních hmotných rezerv.  
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
 

 Navrhovaná právní úprava se dotýká též problematiky kontroly plnění povinností 
ochraňovatele státních hmotných rezerv a dalších subjektů vykonávajících činnosti v oblasti 
státních hmotných rezerv, která se vykonává postupy podle zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona 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, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
 
 Pro zajištění plnění povinností na úseku státních hmotných rezerv je právní úprava 
kontrolní činnosti správního orgánu nezbytná, neboť zamýšleného cíle nelze dosáhnout 
jinými, mimoprávními prostředky.  
 
 Navrhovaná právní úprava plnění povinností ochraňovatele a dalších subjektů je 
jednoznačná, není zde prostor pro volné uvážení Správy, neumožňuje výjimky ani odchylky. 
Z tohoto pohledu je tudíž snadno kontrolovatelná. Její aplikace nepůsobí problémy, Správa 
s ní má již několikaleté zkušenosti.  
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Právní úprava oproti stávajícímu stavu nezaznamenává podstatných změn, 
nepředstavuje pro adresáty právní normy žádnou zátěž, ani vynaložení nákladů na 
přizpůsobení. 

 
Vzhledem k tomu, že kontrolní činnost je spojena s vynucováním plnění povinností 

a že pravomoci jsou soustředěny u jednoho orgánu, lze předpokládat korupční rizika. 
 
 S ohledem k existujícím kontrolním mechanismům je pravděpodobnost korupčního 
rizika malá, ale nelze ji zcela vyloučit vzhledem k existenci lidského faktoru v rozhodovacím 
procesu. Korupční rizika je však možno přijetím konkrétních opatření (např. proškolením 
odpovědných osob, zpracováním podrobných metodik, četností a důsledností kontrol, 
vyvozením důsledků z porušení povinností odpovědných osob apod.) minimalizovat.   
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
 Navrhovaná právní úprava bude mít v oblasti zajištění věcných zdrojů pozitivní dopad 
na úroveň připravenosti k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Tvorba a udržování státních 
hmotných rezerv jsou činnostmi, které se podílejí na zajištění bezpečnosti státu. Pokud bude 
využito nově navrhovaného způsobu pořizování a udržování státních hmotných rezerv formou 
jejich rezervace, mělo by dojít k efektivnějšímu využití finančních prostředků vynakládaných 
na státní hmotné rezervy. Je signifikantní předpoklad finančních úspor při ochraňování 
některých strategických komodit. 
 
 
B. Zvláštní část 
 
K bodu 1 (§ 1 odst. 1) 
 Jedná se o doplnění úlohy Správy státních hmotných rezerv v systému krizového 
řízení, ve kterém Správa v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších zákonů, a v souladu s dalšími zákony 
vykonává nezastupitelnou roli v rámci přípravy státu na řešení různých krizových situací, při 
použití státních hmotných rezerv při vlastním řešení krizových situací a též při likvidaci jejich 
následků. 
 
K bodu 2 (§ 2 odst. 2) 
 Zrušuje se ustanovení o vymezení zásad činnosti a organizace Správy formou Statutu 
schváleného vládou z důvodu neaktuálnosti a nedostatečnosti toho ustanovení pro vymezení 
působnosti a činnosti Správy. Působnost Správy jakožto ústředního orgánu státní správy a její 
činnost musí být v souladu s Ústavou České republiky stanovena formou zákona.  
 
K bodu 3 (§ 3) 
 V tomto ustanovení je působnost Správy upravena komplexně s odkazem na zákony, 
ve kterých jsou jednotlivé oblasti působnosti Správy vymezeny podrobně (viz odkaz na zákon 
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových 
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci 
a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů).  

Vedle stávající působnosti Správy je doplněna možnost využít skladových ploch 
primárně určených pro skladování státních hmotných rezerv i pro potřeby jiných 
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organizačních složek státu souvisejících s plněním úkolů těchto organizačních složek státu. 
Zejména se jedná o možnost poskytnout skladové plochy dočasně nepotřebné pro skladování 
státních hmotných rezerv orgánům Finanční správy ČR, orgánům Celní správy ČR, Policii 
ČR apod. za účelem zajištění plnění jejich úkolů. Navrhovaná právní úprava rozšiřuje 
působnost Správy o možnost poskytovat jiným organizačním složkám státu nejen dočasně 
nepotřebné skladovací kapacity (což stávající legislativa již umožňuje), ale této organizační 
složce státu poskytnout i veškeré další služby spojené se skladováním a ochraňováním 
uloženého majetku, čímž se dosáhne efektivnějšího hospodaření státu.  
 
 K bodu 4 (§ 4 odst. 2) 
 V § 4 jsou vymezeny jednotlivé druhy státních hmotných rezerv. Hlavním kritériem 
rozlišení jednotlivých druhů státních hmotných rezerv je účel, pro který byly pořízeny. 
Součástí hmotných rezerv jsou nouzové zásoby ropy a ropných produktů zajišťující ropnou 
bezpečnost ČR.  Vzhledem k významu a specifičnosti těchto hmotných rezerv je jejich 
vytváření, udržování a použití upraveno samostatným zákonem, na který toto ustanovení 
odkazuje. 
 
K bodu 5 (§ 4 odst. 4) 
 Na základě platného znění zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy se 
rozšiřuje výčet možností a subjektů, pro které jsou určeny pohotovostní zásoby k zajištění 
nezbytných dodávek.  
 
K bodu 6 (§ 4 odst. 5) 
 Stávající ustanovení vymezující pojem „zásoby pro humanitární pomoc“ se rozšiřuje 
o určení tohoto druhu rezerv nejen pro potřeby fyzických osob, které jsou krizovou situací 
vážně materiálně postižené, ale též pro potřeby složek integrovaného záchranného systému při 
plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
  
K bodu 7 (§ 4 odst. 6) 
 Zrušením § 4 odst. 6 se odstraňuje duplicita právní úpravy. Vazba tvorby státních 
hmotných rezerv na krizové plány je nově upravena v návrhu nového znění § 5 (viz 
následující bod 8). 
 
K bodu 8 (§ 5) 
 Stávající právní úprava zpracování seznamu položek hmotných rezerv, jejich 
uvolňování a záměny se týká pouze hmotných rezerv, tedy nikoli státních hmotných rezerv 
jako celku. Stávající ustanovení § 5 je tudíž nekomplexní, nedostatečné a neodpovídá 
zavedené praxi, kdy Správa předkládá v pravidelných cyklech Bezpečnostní radě státu a 
následně vládě komplexní materiál „Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv 
k zajištění bezpečnosti České republiky“. Z tohoto důvodu je třeba ustanovení § 5 
aktualizovat a tudíž změnit. 
 Zároveň se navrhuje, aby státní hmotné rezervy bylo možno vytvářet nejenom na 
základě krizových plánů ústředních správních úřadů,  ale i na základě požadavků vlády České 
republiky a mezinárodních závazků České republiky. Toto opatření umožní pružně reagovat 
na rizika, která mohou vyplynout ze zhoršení bezpečnostní nebo hospodářské situace České 
republiky. 
 
K bodu 9 (§ 6) 
 K odst. 1 – Po negativní zkušenosti se skladováním strategických zásob ropy České 
republiky na území Spolkové republiky Německo se navrhuje zákonem upřednostnit 
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skladování státních hmotných rezerv na území České republiky. S ohledem na evropské právo 
se umožňuje skladovat státní hmotné rezervy i mimo území ČR, ale pouze se souhlasem 
vlády. 

K odst. 2 a 4 - Navrhovaná právní úprava přináší zcela nový pohled na pořizování a 
nakládání se státními hmotnými rezervami. Umožňuje, aby se do systému státních hmotných 
rezerv zahrnuly i komodity, které nejsou ve vlastnictví státu, ale jsou u vlastníka dané 
komodity rezervovány pro případ řešení krizové situace. Předpokládá se, že půjde o 
výjimečné případy, kdy to dovolí charakter komodity a kdy bude pro stát ekonomicky 
výhodnější využít této možnosti ve srovnání s klasickým způsobem pořízení a péče o státní 
hmotné rezervy, kdy stát rezervy nakupuje, zajišťuje jejich ochraňování, obměnu a veškerou 
další péči.  

K odst. 3 – Toto ustanovení zůstává oproti stávající právní úpravě beze změny, pouze 
je formulačně upraveno. 
 
K bodu 10 (§ 7) 
 Dochází k doplnění stávající právní úpravy o chybějící úpravu vymezení pojmů 
používaných při hospodaření se státními hmotnými rezervami. Tím se zamezí různým 
interpretacím těchto pojmů v praxi běžně používaných a předejde se výkladovým 
nejasnostem. 
 
K bodu 11  
 Jde o legislativně technickou úpravu, kdy v souvislosti s nahrazením stávajícího § 7 
novým zněním se ruší poznámka pod čarou č. 3. 
 
K bodu 12 (§ 8 až 10) 
 Stávající právní úprava se doplňuje o ustanovení vymezující pojem „ochraňovatel“ 
a o ustanovení vymezující účel a základní náležitosti smlouvy o ochraňování. Vzhledem 
k charakteru a účelu státních hmotných rezerv je zapotřebí, aby ochraňovatel státních 
hmotných rezerv splňoval požadavky stanovené zejména zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a pro případ nouzových zásob ropy zákonem o nouzových zásobách ropy.
 Určení ochraňovatele mobilizačních a pohotovostních zásob je dáno systémem 
hospodářských opatření. Dle stávající praxe je v případě mobilizačních rezerv jejich 
ochraňovatel vybrán přímo objednatelem mobilizační dodávky. Je jím zpravidla dodavatel 
nebo poddodavatel mobilizační dodávky, což je obvykle právnická osoba, která za stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu na základě smlouvy o mobilizační dodávce bude dodávat 
předmět mobilizační dodávky. Mobilizační rezervy pak slouží k zahájení výroby nebo 
poskytování služeb.  

Pohotovostní zásoby jsou v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb. o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy a změně některých dalších zákonů, vytvářené pro podporu 
činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby a policie 
České republiky. K zajištění efektivnosti použití těchto pohotovostních zásob je potřeba, aby 
byly uloženy přímo u těchto složek, a to po dohodě Správy a věcně příslušného ústředního 
správního úřadu. 

Právní úprava se doplňuje o povinnost Správy vykonávat kontrolu plnění povinností 
ochraňovatele státních hmotných rezerv, které jsou vymezeny nejen smluvním vztahem mezi 
Správou a ochraňovatelem, které se řeší v rovině soukromého práva, ale též zákonem 
o působnosti Správy, zákonem o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákonem 
o nouzových zásobách ropy. 
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 Oblast přestupků je upravena tak, aby odpovídala nové právní úpravě odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich. 
 
K čl. II (Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy) 
 V návaznosti na nové vymezení pojmu „zásoby pro humanitární pomoc“ v ustanovení 
§ 4 odst. 5 a Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva v České republice schválené usnesení vlády 
České republiky ze dne 2. prosince 2015 č. 974 je třeba upravit i ustanovení § 12 odst. 2 
zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.  
 
K čl. III (Účinnost) 
 Navrhuje se nabytí účinnosti zákona prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. 
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