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                                                                                                                                                   V. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh zákona, 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 

 

1.2. a 1.3. Definice problému a popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní 
správy zřízený zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Působnost Správy byla vymezena 
zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“ nebo „zákon o působnosti Správy“), který je účinný již od roku 
1993, kdy v souvislosti se vznikem samostatné České republiky k 1. lednu 1993 stanovil 
působnost tehdy nově vzniklého úřadu – Správy státních hmotných rezerv, který byl původně 
zaměřen pouze na oblast státních hmotných rezerv.  
 

Tento zákon prošel několika úpravami, které reagovaly na změny ve společnosti, 
zejména pak na vývoj bezpečnostní a krizové legislativy a to jak na národní úrovni, 
tak i na úrovni EU (zejména v letech  1999 a 2000). Tento vývoj měl vliv na postavení Správy 
při plnění úkolů souvisejících se zajištěním bezpečnosti státu. Správa  již nebyla zaměřena jen 
na oblast státních hmotných rezerv, ale byla jí jinými, samostatnými zákony svěřena 
působnost v oblasti hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v oblasti nouzového 
zásobování ropou a ropnými produkty.  

 
Působnost Správy v oblasti hospodářských opatřeních pro krizové stavy je upravena 

zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 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, 
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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. 
 

Působnost Správy v oblasti ropné bezpečnosti, resp. oblasti 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, 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), 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. 
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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. 

 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- orgány zapojené v systému hospodářských opatření pro krizové stavy dle zákona 
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   

- ochraňovatelé státních hmotných rezerv, 
- podnikající fyzické a právnické osoby ucházející se o zapojení do systému 

tzv. rezervace státních hmotných rezerv. 
 

1.5. Popis cílového stavu 

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. 

  

1.5.1. Dosažení efektivnějšího hospodaření státu poskytováním skladovacích kapacit Správy 
při správních úkonech organizačních složek státu  
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Tohoto cíle bude dosaženo tím, že 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 se bude jednat zejména 
o spolupráci Správy s Generálním finančním ředitelstvím, Celní správou ČR či Ministerstvem 
vnitra při zabezpečení péče o majetek zajištěný při správních úkonech prováděných v rámci 
výkonu působnosti těchto organizačních složek státu. Tím bude zajištěno co nejefektivnější 
využití skladovacích kapacit Správy, které jsou sice primárně určené pro skladování státních 
hmotných rezerv, ale Správa je dočasně k plnění svých úkolů nepotřebuje, ale zejména bude 
využito technických, dopravních, manipulačních, materiálních, personálních kapacit, kterými 
disponuje Správa, ve prospěch jiné organizační složky státu, která by si tyto služby musela 
zajistit u komerčního subjektu v tržních cenách, což by pro ni a potažmo pro státní rozpočet 
bylo finančně náročnější.  

Dojde k rozšíření působnosti Správy poskytovat jiným organizačním složkám státu 
nejen dočasně nepotřebné skladovací kapacity, ale této organizační složce státu poskytnout 
i veškeré další služby související se skladováním a ochraňováním uloženého majetku (např. 
jeho skladovou evidenci, ostrahu, odpovídající stupeň zabezpečení) a tím se dosáhne 
efektivnějšího hospodaření státu. 

Navrhovaný právní rámec pro poskytování výše uvedených činností je reakcí 
na Analýzu možných řešení zajištění řádné péče o majetek odebraný dlužníkovi v rámci 
daňové exekuce prodejem movitých věcí zpracované Generálním finančním ředitelstvím. 
Tato Analýza byla podkladem pro pilotní projekt spolupráce Správy a Generálního finančního 
ředitelství zahájeného 1. září 2015 (blíže viz usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 
2016 č. 142 k Projektu poskytování skladovacích kapacit Správy státních hmotných rezerv 
při správních úkonech organizačních složek státu). 

1.5.2. Vytváření státních hmotných rezerv nejen na základě krizových plánů ústředních 
správních úřadů, ale též na základě požadavků vlády České republiky a pro plnění 
mezinárodních závazků České republiky 

Státní hmotné rezervy jsou vytvářeny za účelem zajištění materiálních podmínek pro 
řešení různých typů krizových situací, kdy je zapotřebí pro jejich zvládnutí jednat rychle 
a pružně. Z tohoto důvodu se navrhuje, že se státní hmotné rezervy budou moci vytvářet 
i mimo systém krizového plánování, kdy vláda rozhodne dle konkrétní situace o pořízení 
státních hmotných rezerv nutných k řešení konkrétní krizové situace, aniž by byly pořízeny 
cestou krizového plánování podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.3. Systém rezervace státních hmotných rezerv 

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. Tohoto cíle má být dosaženo tím, že Správa smluvně rezervuje určité množství dané 
komodity u jejího vlastníka, který bude vybrán v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a který bude odpovědný za obměnu dané komodity tak, aby vždy odpovídala 
kvalitativním i kvantitativním požadavkům stanovených Správou. Přesné podmínky budou 
uvedeny v rezervační smlouvě a budou závislé na charakteru konkrétní komodity.  
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Předpokládá se, že tato forma pořízení státních hmotných rezerv bude realizována 
zejména u hmotných rezerv, jejichž použití pro řešení krizových situací je méně časté než 
u pohotovostních zásob či zásob pro humanitární pomoc, které musí být připraveny k použití  
v horizontu hodin. U hmotných rezerv lze totiž předpokládat, že  jejich potřeba bude 
indikována s předstihem (minimálně několika měsíců).  

Formou rezervace bude zajištěna pouze část ze stanoveného limitu dané položky 
hmotných rezerv, další část bude pořízena standardní cestou, tj. nákupem do státních 
hmotných rezerv. Preferovaná bude nadále forma pořízení státních hmotných rezerv 
do vlastnictví státu, neboť formu rezervace je možno použít pouze u některých komodit.  

V případě vzniku krizového stavu Správa použije státní hmotné rezervy, které jsou již 
pořízené a jsou majetkem státu, případně pořídí od subjektu, u kterého má zajištěnou 
rezervaci státní hmotné rezervy, pouze takové množství hmotných rezerv, které je nezbytné 
pro řešení krizového stavu. 

1.5.4. Vymezení některých pojmů 

Cílem navrhované právní úpravy je doplnit neexistující vymezení v praxi běžně 
používaných pojmů a tím zamezit výkladovým problémům. Jde např. o pojem ochraňování 
státních hmotných rezerv, jejich obměna, záměna, ochraňovatel státních hmotných rezerv. 

1.5.5. Ochraňovatel státních hmotných rezerv 

Navrhovanou právní úpravou dojde k určení kritérií, která má splňovat ochraňovatel 
státních hmotných rezerv vzhledem k tomu, že 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.  

1.5.6. Odstranění výkladových pochybností při aplikaci některých ustanovení tohoto zákona 
 
Cílem předkládaného návrhu zákona je zkvalitnění právní úpravy a zejména pak 

odstranění výkladových pochybností. Toho bude dosaženo, mj. i tím, že na základě poznatků 
z aplikační praxe budou zpřesněna, doplněna nebo jinak změněna některá stávající 
ustanovení, např. 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. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

V případě zachování stávajícího stavu nebudou odstraněny aplikační problémy 
uvedené výše, nedojde k efektivnějšímu využití majetku státu organizačními složkami státu, 
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nebude umožněno využít nových finančně výhodnějších způsobů pořizování státních 
hmotných rezerv. 

 

2. Návrh variant řešení 

I. varianta: 

Neprovedení zákona 

Ponechání současného stavu, kdy by nedošlo k nápravě výše uvedených problémů 
spojených s aplikací zákona o působnosti Správy v praxi. 

II. varianta: 

Provedení zákona 

Nevyhovující současný stav zákona o působnosti Správy lze změnit pouze jeho 
novelou. 

V každém případě by mělo dojít k nápravě a věcné i legislativně technické úpravě 
současné právní úpravy tak, aby odpovídala poznatkům z praxe a modernizovala se. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Navrhovaná právní úprava není spojena s nároky na náklady, nenese sebou žádné 
zvýšení nákladů státního rozpočtu oproti stávajícímu stavu. 

Očekává se přínos do státního rozpočtu v souvislosti využitím 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.  

Očekává se též pozitivní vliv na státní rozpočet 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. V tomto případě dojde 
ke značné úspoře nákladů vynakládaných na ochraňování státních hmotných rezerv. 

Výše uvedené kroky přinesou finanční úspory v jednotlivých případech.  Uspořené 
finanční prostředky Správa využije k zajištění dalších komodit, na což v současné době nemá 
dostatek finančních prostředků. Absolutní úspory v rozpočtové kapitole Správy by bylo 
možné očekávat pouze v případě, pokud by se snížily požadavky na objem státních hmotných 
rezerv. 

3.1.1. Náklady 

Přijetí předkládaného návrhu není spojeno s nároky na státní rozpočet. 
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3.1.2. Přínosy 

Přínosem navrhované právní úpravy je nejen její úprava v reakci na poznatky 
aplikační praxe, ale zejména zavedení nových institutů, které zajistí úspory při vynakládání 
prostředků ze státního rozpočtu. 

Jedná se o právní úpravu umožňující využít dočasně nepotřebné skladovací plochy 
nejen pro potřeby státních hmotných rezerv, ale též pro potřeby ostatních organizačních 
složek státu a poskytnout jim ze strany Správy veškeré služby, které jsou se skladováním 
uloženého zboží spojené. Tím, že tyto služby bude poskytovat Správa, dojde k úspoře 
finančních prostředků vynakládaných těmito organizačními složkami při plnění jejich úkolů. 
Tyto činnosti musí nyní zajišťovat u soukromých subjektů v prostředí tržních cen, které jsou 
mnohdy značné.  

Dalším přínosem je právní úprava rezervace státních hmotných rezerv, která zajistí 
úsporu finančních prostředků Správy vynakládaných na pořízení, ochraňování, obměnu, 
záměnu a skladování státních hmotných rezerv. Navrhovaný zákon přinese tyto úspory: 

a) úspory při pořizování státních hmotných rezerv - Správa nebude na počátku 
pořízení dané komodity tuto nakupovat do výše jejího stanoveného minimálního 
limitu. Nákup komodity v první fázi nemusí Správa provést vůbec nebo provede 
nákup pouze určité části minimálního limitu dané komodity, 

b) úspory při ochraňování státních hmotných rezerv  - Správa nemusí u všech 
státních hmotných rezerv hradit výdaje na jejich ochraňování, 

c) úspory při obměně a záměně státních hmotných rezerv  - Správa nemusí 
zajišťovat u všech státních hmotných rezerv jejich obměny či záměny, případně se 
ztrátou prodávat majetek, který je zastaralý a hradit výdaje s tím spojené, 

d) úspory za údržbu, investice a pronájem skladových ploch - Správa nemusí 
pro všechny státní hmotné rezervy zajišťovat vlastní nebo pronajaté skladové 
prostory, sníží se výdaje na běžnou údržbu či investice skladových kapacit. 

U rezervovaných státních hmotných rezerv bude Správa hradit pouze rezervační 
poplatek, jehož výše bude  různá podle komodit.  Lze očekávat, že rezervační poplatek bude 
vždy nižší, než jsou současné výdaje na ochraňování státních hmotných rezerv. 

Jako příklad vhodný pro systém rezervace státních hmotných rezerv lze uvést 
komoditu maso v množství 300 tun (jedná se o maso mražené): 

a) počáteční nákup tohoto množství masa činí 21 mil. Kč, 

b) roční výdaje na ochraňování, včetně skladování a obměn činí 2,24 mil. Kč, 

c) při rezervaci nevzniknou výdaje na pořízení, 

d) odhaduje se, že rezervační poplatek bude činit cca 50 % dnešních výdajů 
na ochraňování, tj.  cca 1,12 mil. Kč ročně, 

e) v případě potřeby (za krizového stavu) odkoupí Správa jenom takové množství, 
jaké bude aktuálně potřebovat.  
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Variantou doporučenou k dalšímu projednávání je varianta II – provedení zákona, tzn. 
předložení návrhu novely zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů. Jde o variantu, která naplňuje cílový stav. 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci a vynucování navrhované právní úpravy bude odpovědná Správa 
státních hmotných rezerv. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Správa státních hmotných rezerv v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, bude průběžně sledovat, do jaké míry a zda vůbec splnila navrhovaná 
právní úprava sledované cíle a její dopady. Následně provede vyhodnocení zjištěných 
skutečností.  Předpokládá se, že průzkum účinnosti regulace bude proveden po dvou letech od 
nabytí účinnosti předkládaného zákona. Pokud se zjistí, že navrhovaná právní úprava 
nesplnila sledovaný účel, bude navržena příslušná úprava právního předpisu. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Při přípravě navrhovaného zákona bylo využito poznatků z aplikační praxe Správy 
a subjektů zabezpečující oblast hospodářských opatření pro krizové stavy, tj. ministerstev, 
krajů a obcí s rozšířenou působností, bylo využito též poznatků a konzultací s orgány 
zabezpečující oblast státních hmotných rezerv v zahraničí, zejména zkušeností Slovenska, 
Polska či Slovinska. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Alena Černá, Sekce majetková a právní 

Tel. 222 806 225 

Email: acerna@sshr.cz 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAK2HGQJ7)


	Návrh zákona, 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
	Variantou doporučenou k dalšímu projednávání je varianta II – provedení zákona, tzn. předložení návrhu novely zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských ...



