
 

 

 

III. 

 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ……...... 2019, 

kterým se mění 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 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 

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, ve znění zákona č. 560/2004 Sb., ve znění zákona č. 281/2009 Sb., ve znění zákona 

č. 161/2013 , ve znění zákona č. 131/2015 Sb., ve znění zákona č.183/2017 Sb. a ve znění 

zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí 

směrnice Komise (EU) 2018/1581, ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 

2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.“. 

 

CELEX: 32018L1581 

 

2. V § 2 odst. 3 se slova „31. březnu“ nahrazují slovy „30. červnu“. 

 

CELEX: 32018L1581 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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minimální zásoby ropy nebo ropných produktů 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.  

28.11.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

čl. 1 Tato směrnice stanoví pravidla pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 

dodávek ropy ve Společenství prostřednictvím spolehlivých a 

transparentních mechanismů založených na solidaritě mezi členskými 

státy, pro udržování minimálních zásob ropy nebo ropných produktů a 

pro zavedení nezbytných postupů k řešení situací, kdy je vážný 

nedostatek ropy či ropných produktů. 

189/1999 

ve znění  

161/2013 

§ 1 Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropské unie1) způsob 

vytváření, udržování a použití nouzových zásob ropy a ropných 

produktů5) určených pro zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých 

z jejich nedostatku (dále jen „nouzové zásoby“), postupy pro řešení 

stavů nouze a úkoly orgánů státní správy a orgánů územních 

samosprávních celků v této oblasti. 
1)Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterým se členským 

státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných 

produktů. 
5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099 ze dne 22. října 

2008, o energetické statistice. 
 

PT  

čl. 2 Definice  

Pro účely této směrnice se rozumí:  

a) „referenčním rokem“ kalendářní rok, k němuž se vztahují údaje o 

spotřebě nebo o čistém dovozu používané buď při výpočtu pro stanovení 

úrovně zásob, které mají být drženy, nebo při výpočtu úrovně zásob 

skutečně držených v určitém okamžiku;  

b) „aditivy“ neuhlovodíkové sloučeniny přidávané do produktu nebo 

smíchávané s tímto produktem tak, aby se změnily jeho vlastnosti;  

c) „biopalivem“ kapalná nebo plynná pohonná hmota pro dopravu 

vyráběná z biomasy, přičemž „biomasou“ se rozumí výsledek 

biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství 

(včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví, jakož i výsledek biologického rozkladu 

průmyslových a městských odpadů;  

d) „domácí spotřebou“ celkové množství vypočítané podle přílohy II a 

dodané v rámci dané země pro energetické i neenergetické účely; tento 

souhrn zahrnuje dodávky v rámci transformačního odvětví a dodávky 

pro průmysl, dopravu, domácnosti a další odvětví za účelem „konečné“ 

spotřeby; dále zahrnuje vlastní spotřebu energetického odvětví (s 

výjimkou rafinérského paliva); 

e) „účinným mezinárodním rozhodnutím o uvolnění zásob do oběhu“ 

každé platné rozhodnutí řídící rady Mezinárodní energetické agentury 

přijaté s cílem zajistit dostupnost ropy nebo ropných produktů na trhu 

prostřednictvím uvolnění zásob jejích členů do oběhu nebo doplňujících 

opatření; 

f) „ústředním správcem zásob“ subjekt nebo služba, kterým mohou být 

svěřeny pravomoci jednat za účelem pořízení, udržování nebo prodeje 

zásob ropy, včetně nouzových zásob a specifických zásob;  

g) „závažným narušením dodávek“ významný a náhlý pokles dodávek 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1a písm. 

c), d),h),j),k) 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

c) referenčním rokem kalendářní rok předcházejícího roku, k němuž se 

vztahují údaje o domácí spotřebě nebo o čistém dovozu používané při 

výpočtu minimální úrovně nouzových zásob, které mají být drženy, 

nebo při výpočtu úrovně nouzových zásob skutečně držených v určitém 

okamžiku, 

d) ústředním správcem zásob osoba, jejíž hlavním úkolem je vytváření, 

udržování nebo prodej nouzových zásob,  

h) fyzickou přístupností souhrn opatření umožňující použití nouzových 

zásob a jejich skutečné dodání na trh v množství a čase napomáhajících 

ke zmírnění dopadů mimořádné situace, 

j) mezinárodním rozhodnutím rozhodnutí Řídící rady Mezinárodní 

energetické agentury nebo Evropské unie o použití zásob ropy nebo 

ropných produktů nebo o jiných opatřeních, přijaté s cílem zajistit 

dostupnost ropy nebo ropných produktů na trhu, 

k) závažným narušením dodávek významný a náhlý pokles dodávek 

ropy nebo ropných produktů do České republiky, Evropské unie nebo 

států Mezinárodní energetické agentury, bez ohledu na to, zda bylo 

vydáno mezinárodní rozhodnutí. 

 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 

 

ropy nebo ropných produktů do Společenství nebo členského státu, a to 

bez ohledu na to, zda vedl k účinnému mezinárodnímu rozhodnutí o 

uvolnění zásob do oběhu či nikoli;  

h) „mezinárodními námořními zásobníky“ zásobníky uvedené v části 2.1 

přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008;  

i) „zásobami ropy“ energetické produkty uvedené v části 3.1 prvního 

odstavce přílohy C nařízení (ES) č. 1099/2008;  

j) „nouzovými zásobami“ zásoby ropy, jejichž udržování je každému 

členskému státu uloženo podle článku 3;  

k) „komerčními zásobami“ zásoby ropy držené hospodářskými subjekty, 

jejichž udržování tato směrnice neukládá;  

l) „specifickými zásobami“ zásoby ropy splňující kritéria stanovená v 

článku 9; m) „fyzickou přístupností“ opatření související s umístěním a 

přepravou zásob a umožňující jejich uvolnění nebo skutečné dodání 

koncovým uživatelům a na trhy v časovém rámci a za podmínek 

napomáhajících ke zmírnění problémů,  

m) „fyzickou přístupností“ opatření související s umístěním a přepravou 

zásob a umožňující jejich uvolnění nebo skutečné dodání koncovým 

uživatelům a na trhy v časovém rámci a za podmínek napomáhajících ke 

zmírnění problémů, které mohly v souvislosti s dodávkami nastat.   

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1 Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropské unie1) způsob 

vytváření, udržování a použití nouzových zásob ropy a ropných 

produktů5) určených pro zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých 

z jejich nedostatku (dále jen „nouzové zásoby“), postupy pro řešení 

stavů nouze a úkoly orgánů státní správy a orgánů územních 

samosprávních celků v této oblasti. 
1)Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterým se členským 

státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných 

produktů. 
5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099 ze dne 22. října 

2008, o energetické statistice. 

 

  

  165/2013 § 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

a) aditivem neuhlovodíková sloučenina přidávaná do produktů nebo 

smíchávaná s tímto produktem tak, aby se změnily jeho vlastnosti,  

b) biopalivem kapalná nebo plynná pohonná hmota pro dopravu 

vyráběná z biomasy,  

c) biomasou výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků 

ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 

a souvisejících průmyslových odvětví, jakož i výsledek biologického 

rozkladu průmyslových a městských odpadů.  
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čl. 3 odst. 1 Členské státy přijmou vhodné právní a správní předpisy, aby 

do 31. prosince 2012 zajistily, že celkové zásoby ropy udržované 

v jakoukoli dobu ve Společenství v jejich prospěch odpovídají 

přinejmenším 90 dnům průměrného denního čistého dovozu nebo 61 

dnům průměrné denní domácí spotřeby, podle toho, která z těchto dvou 

hodnot je vyšší. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. d) 

(1) Správa 

d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj 

plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v 

termínu stanoveném v § 2 odst. 3, 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2 odst. 2 (2)Nouzové zásoby vytváří a udržuje Správa státních hmotných rezerv 

(dále jen „Správa“) z ropy a vybraných ropných produktů5) ve výši 

odpovídající nejméně 90 dnům průměrného denního čistého dovozu 

referenčního roku. 

 

  

čl. 3 odst. 2  Průměrný denní čistý dovoz, který má být zohledněn, se vypočítá na 

základě ropného ekvivalentu dovozu v předchozím kalendářním roce, 

stanoveného v souladu s metodou a postupy uvedenými v příloze I. 

Průměrná denní domácí spotřeba, která má být zohledněna, se vypočte 

na základě ropného ekvivalentu domácí spotřeby v předchozím 

kalendářním roce, stanovené a vypočtené v souladu s metodou a postupy 

uvedenými v příloze II. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1a písm. a)  Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) čistým dovozem celkové množství dovezené ropy a ropných produktů 

do České republiky snížené o celkové množství vyvezené ropy a 

ropných produktů z České republiky, 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1a písm. b) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

b) domácí spotřebou celkové množství ropy a ropných produktů 

spotřebované v rámci České republiky pro energetické i neenergetické 

účely, 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. d) 

(1) Správa 

d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj 

plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v 

termínu stanoveném v § 2 odst. 3, 

 

  

  165/2013 §4 odst. 1 

 

(1) Průměrný denní čistý dovoz se vypočte na základě ropného 

ekvivalentu čistého dovozu v předchozím kalendářním roce podle 

přílohy č. 1 této vyhlášky. 

 

  

  165/2013 §4 odst. 2 (2)  Průměrná denní domácí spotřeba se pro účely výpočtu specifických 

zásob podle § 2a zákona vypočte  na základě ropného ekvivalentu 

domácí spotřeby v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 2 této 

vyhlášky.  

 

  

čl. 3 odst. 3 Odchylně od odstavce 2 se však denní průměrné hodnoty čistého dovozu 

a domácí spotřeby, jak je stanoveno v uvedeném odstavci, stanoví pro 

období od 1. ledna do 31. března každého kalendářního roku na základě 

množství dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního 

roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 2 odst. 3 (3)Výše nouzových zásob se přepočítává nejpozději k 31. březnu 

každého roku. 

 

PT  
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  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. d) 

 

(1) Správa 

d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj 

plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v 

termínu stanoveném v § 2 odst. 3, 

 

  

  165/2013 § 4 odst. 3 (3) Pro období od 1. ledna do 31. března kalendářního roku se denní 

průměrné hodnoty čistého dovozu a domácí spotřeby stanoví na základě 

množství dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního 

roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku.  

 

  

čl. 3 odst. 4 Metody a postupy výpočtu povinností držet zásoby, jak jsou uvedeny v 

tomto článku, mohou být změněny regulativním postupem podle čl. 23 

odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl. 4 odst. 1 Úrovně držených zásob se počítají v souladu s metodami uvedenými 

v příloze III. Při výpočtu úrovně držených zásob pro jednotlivé kategorie 

podle článku 9 se uvedené metody používají pouze u produktů 

spadajících do příslušné kategorie. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. d) 

(1) Správa 

d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj 

plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v 

termínu stanoveném v § 2 odst. 3, 

 

PT  

  165/2013 

 

§4 odst. 4  

 

(4)  Úroveň udržovaných nouzových zásob se vypočte podle přílohy č. 3 

této vyhlášky. 

 

  

čl. 4 odst. 2 K výpočtu úrovně zásob držených k určitému okamžiku se použijí údaje 

za referenční rok určený podle pravidel stanovených v článku 3. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. d) 

(1) Správa 

d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj 

plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v 

termínu stanoveném v § 2 odst. 3, 

 

PT  

  165/2013 §4 odst. 5 (5)  K výpočtu  úrovně nouzových zásob udržovaných k určitému 

okamžiku se použijí údaje podle přílohy č. 3 této vyhlášky. 

 

  

čl. 4 odst. 3 Jakékoli zásoby ropy mohou být zahrnuty současně do výpočtu 

nouzových zásob členského státu i do výpočtu jeho specifických zásob 

za předpokladu, že tyto zásoby ropy splňují podmínky stanovené touto 

směrnicí pro oba typy zásob. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2 odst. 4 (4) Z nouzových zásob mohou být tvořeny specifické zásoby. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. d) 

(1) Správa 

d) provádí roční přepočet výše nouzových zásob podle § 2 odst. 3 a z něj 

plynoucí dosažení výše nouzových zásob stanovené v § 2 odst. 2 v 

termínu stanoveném v § 2 odst. 3, 

 

  

  165/2013 §4 odst. 6  

 

(6) Jakékoli zásoby ropy a ropných produktů mohou být zahrnuty do 

výpočtu nouzových zásob České republiky za předpokladu, že tyto 

zásoby splňují podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou. 
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čl. 4 odst. 4 Metody a postupy výpočtu úrovně zásob, jak jsou uvedeny v odstavcích 

1 a 2, mohou být změněny regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2. 

Zejména se může ukázat, že je nezbytné a prospěšné změnit tyto metody 

a postupy, včetně uplatňování odpočtu stanoveného v příloze III, s cílem 

zajistit soudržnost s praxí IEA. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl. 5 odst. 1 

pododst. 1 

Členské státy zajistí, aby byly nouzové zásoby a specifické zásoby vždy 

dostupné a aby byly fyzicky přístupné pro účely této směrnice. Stanoví 

způsoby identifikace, účtování a kontroly uvedených zásob tak, aby bylo 

možné tyto zásoby kdykoliv ověřit. Tento požadavek se vztahuje rovněž 

na jakékoli nouzové zásoby a specifické zásoby, které jsou smíšeny 

s dalšími zásobami drženými hospodářskými subjekty 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1  

písm. i) 

(1) Správa 

i) přijímá opatření k zajištění fyzické přístupnosti nouzových zásob, 

 

PT  

  165/2013 §6 odst. 3 (3) U nouzových zásob udržovaných na území České republiky pro jiné 

členské státy Evropské unie nebo pro jiné ústřední správce zásob Správa 

vypracuje a předloží Komisi výkaz, v němž budou nouzové zásoby 

uvedeny podle kategorie produktů k poslednímu dni každého 

kalendářního měsíce. Ve výkazu Správa dále zejména pro každou 

kategorii produktů odděleně uvede příslušný členský stát Evropské unie 

nebo ústředního správce zásob a příslušná množství udržovaných zásob.  

 

  

čl. 5 odst. 1 

pododst.2 

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit všem 

překážkám a obtížím, které by se mohly vyskytnout v souvislosti 

s dostupností nouzových zásob a specifických zásob. Každý členský stát 

může stanovit omezení nebo další podmínky týkající se možnosti držet 

jeho nouzové zásoby a specifické zásoby mimo jeho území. 

189/1999 

ve znění 

131/2015 

§ 3 odst. 6 (6) Bez souhlasu vlády nemohou být skladovány 

a) nouzové zásoby České republiky na území jiného členského státu 

Evropské unie, nebo 

b) nouzové zásoby jiného členského státu Evropské unie na území České 

republiky. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

131/2015 

§ 3 odst. 8 (8) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy 

podle odstavce 7 na území jiného členského státu Evropské unie se 

zahrnují do celkové výše nouzových zásob České republiky. 

 

  

čl. 5 odst. 2 Pokud je nutno uplatnit postupy pro mimořádné situace stanovené 

v článku 20, členské státy zamezí jakýmkoli opatřením, která brání 

přepravě, použití či uvolnění nouzových zásob nebo specifických zásob 

držených na jejich území pro jiný členský stát, a zdrží se přijetí takových 

opatření. 

 

189/1999 

ve znění 

131/2015 

§ 3 odst. 9 (9) Jakkoliv bránit přepravě nebo použití nouzových zásob 

skladovaných na území České republiky pro jiné členské státy Evropské 

unie se zakazuje. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

131/2015 

§ 5 odst. 1 

písm. i) 

(1) K omezení spotřeby ropy a ropných produktů je vláda v nařízení 

vydaném podle § 4 odst. 1 oprávněna: 

a) omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních 

komunikacích, 

b) omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních 

motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy, 
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c) omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních 

motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly státních 

poznávacích značek, 

d) omezit používání drážních motorových vozidel, 

e)  omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké 

činnosti, 

f) omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných 

hmot do nádob, 

g) stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných 

produktů u rozhodujících dodavatelů, 

h) zavést přídělový systém, nebo 

i) dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů, 

s výjimkou přepravy nebo použití podle § 3 odst. 9. 

 

čl. 6 odst. 1 Každý členský stát vede trvale aktualizovaný a podrobný registr 

veškerých nouzových zásob, které jsou drženy v jeho prospěch a které 

nejsou specifickými zásobami. Tento registr obsahuje zejména 

informace vedoucí k přesnému určení polohy skladovacího či 

rafinérského zařízení, v němž jsou dotčené zásoby umístěny, jakož i 

příslušných množství, vlastníka zásob a povahy, s odkazem na kategorie 

uvedené v části 3.1 prvním odstavci přílohy C nařízení (ES) č. 

1099/2008. 

189/1999 

ve znění  

131/2015 

§ 3 odst. 7 

písm. a) 

(7) Správa sjedná jménem České republiky s ústředním správcem zásob 

jiného členského státu Evropské unie nebo s právnickou osobou nebo 

podnikající fyzickou osobou oprávněnou ke skladování nouzových 

zásob smlouvu o ochraňování nouzových zásob, v níž bude stanoveno 

zejména: 

a) místo skladování a vlastník skladovacího zařízení, 

b) množství skladované ropy a množství skladovaných ropných 

produktů, 

c) podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti nouzových 

zásob, 

d) postupy k zajištění kontroly a identifikace nouzových zásob, 

e) vymezení úkolů, které Správa přenáší na druhou smluvní stranu podle 

§ 9 odst. 1 písm. j); tyto úkoly nemohou být dále na žádnou další osobu 

přeneseny. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. n)  

 

(1) Správa 

n) vede trvale aktualizovaný seznam nouzových zásob. Způsob vedení 

seznamu nouzových zásob a statistických výkazů a pravidla 

pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob 

a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 10d Správa vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a 

§ 9 odst. 1 písm. n). 

 

  

  189/1999 

ve znění 

§ 9 odst. 1 

písm. n) 

n) vede trvale aktualizovaný seznam nouzových zásob. Způsob vedení 

seznamu nouzových zásob a statistických výkazů a pravidla 
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161/2013 

 

 pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob 

a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

  165/2013 

 

§6 odst. 3 (3) U nouzových zásob udržovaných na území České republiky pro jiné 

členské státy Evropské unie nebo pro jiné ústřední správce zásob Správa 

vypracuje a předloží Komisi výkaz, v němž budou nouzové zásoby 

uvedeny podle kategorie produktů k poslednímu dni každého 

kalendářního měsíce. Ve výkazu Správa dále zejména pro každou 

kategorii produktů odděleně uvede příslušný členský stát Evropské unie 

nebo ústředního správce zásob a příslušná množství udržovaných zásob.  

 

  

čl. 6 odst. 2 Do 25. února každého kalendářního roku zašle každý členský stát 

Komisi souhrnnou kopii registru zásob uvedeného v odstavci 1, v níž 

jsou uvedeny alespoň množství a povaha nouzových zásob zapsaných 

v registru k poslednímu dni předchozího kalendářního roku. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. n) 

 

(1) Správa 

n) vede trvale aktualizovaný seznam nouzových zásob. Způsob vedení 

seznamu nouzových zásob a statistických výkazů a pravidla 

pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob 

a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 10d Správa vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a 

§ 9 odst. 1 písm. n). 

 

  

  165/2013 

 

§ 6 odst. 7 (7) Správa zašle Komisi seznam nouzových zásob, který obsahuje  

a) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných 

produktů, 

 

b) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona, 

c) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného 

členského státu Evropské unie i název tohoto státu, 

do 25. února kalendářního roku.  Seznam obsahuje údaje k poslednímu 

dni předchozího kalendářního roku. 

 

  

čl. 6 odst. 3 Dále členské státy do patnácti dní po obdržení žádosti Komise zašlou 

Komisi úplnou kopii registru; v této kopii nemusí být uvedeny citlivé 

údaje týkající se umístění zásob. Tyto žádosti mohou být učiněny 

nejpozději pět let po dni, k němuž se požadované údaje vztahují, a 

nemohou se týkat údajů vztahujících se k jakémukoli období před 

1. lednem 2013. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. n) 

(1) Správa 

 

n) vede trvale aktualizovaný seznam nouzových zásob. Způsob 

vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů a pravidla 

pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob 

a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

PT  
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  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 10d Správa vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a 

§ 9 odst. 1 písm. n). 

 

  

  165/2013 

 

§ 6odst. 8 (8) Na žádost Komise předloží Správa seznam obsahující informace 

podle odstavce 6 písm. c), d) a e)  do patnácti dní od obdržení žádosti 

Komise.  

 

  

čl. 7 odst. 1  Členské státy mohou zřídit ústřední správce zásob. 

Žádný členský stát nesmí zřídit více než jednoho ústředního správce 

zásob ani žádný jiný obdobný subjekt. Členský stát může zřídit svého 

ústředního správce zásob kdekoliv na území Společenství. 

Pokud členský stát zřídí ústředního správce zásob, má podobu subjektu 

nebo služby, jejichž činnost je nevýdělečná a jež jednají v obecném 

zájmu, a není považován za hospodářský subjekt ve smyslu této 

směrnice. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. a) 

(1) Správa 

a) je jediným ústředním správcem zásob v České republice, 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 2 (2) Pouze Správa má právo pořizovat nebo prodávat specifické zásoby. 

 

  

čl. 7 odst. 2 Hlavním úkolem ústředního správce zásob je pořizování, udržování a 

prodej zásob ropy pro účely této směrnice nebo pro účely dosažení 

souladu s mezinárodními dohodami týkajícími se udržování zásob ropy. 

Jedná se o jediný subjekt nebo jedinou službu, kterým mohou být 

svěřeny pravomoci k pořízení nebo prodeji specifických zásob. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. a) 

(1) Správa 

a) je jediným ústředním správcem zásob v České republice, 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 2 (2) Pouze Správa má právo pořizovat nebo prodávat specifické zásoby. 

 

  

čl. 7 odst. 3 písm. 

a) 

Ústřední správci zásob nebo členské státy mohou na stanovené období 

přenést úkoly týkající se správy nouzových zásob a, s výjimkou prodeje 

nebo pořízení, specifických zásob, avšak pouze 

a) na jiný členský stát, na jehož území jsou tyto zásoby umístěny, nebo 

na ústředního správce zásob zřízeného tímto členských státem. Takto 

přenesené úkoly nemohou být dále přeneseny na další členské státy nebo 

ústřední správce zásob jimi zřízené. 

Členský stát, který zřídil ústředního správce zásob, a každý členský stát, 

na jehož území budou zásoby drženy, má právo podmínit přenesení 

úkolů svým souhlasem; 

189/1999 

ve znění  

131/2015 

 

§ 3 odst. 6 (6) Bez souhlasu vlády nemohou být skladovány 

a) nouzové zásoby České republiky na území jiného členského státu 

Evropské unie, nebo 

b) nouzové zásoby jiného členského státu Evropské unie na území České 

republiky. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

§ 3 odst. 7 (7) Správa sjedná jménem České republiky s ústředním správcem zásob 

jiného členského státu Evropské unie nebo s právnickou osobou nebo 
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Poznámka 

 

131/2015 

 

podnikající fyzickou osobou oprávněnou ke skladování nouzových 

zásob smlouvu o ochraňování nouzových zásob, v níž bude stanoveno 

zejména: 

a) místo skladování a vlastník skladovacího zařízení, 

b) množství skladované ropy a množství skladovaných ropných 

produktů, 

c) podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti nouzových 

zásob, 

d) postupy k zajištění kontroly a identifikace nouzových zásob, 

e) vymezení úkolů, které Správa přenáší na druhou smluvní stranu podle 

§ 9 odst. 1 písm. j); tyto úkoly nemohou být dále na žádnou další osobu 

přeneseny. 

 

  189/1999 

ve znění 

131/2015 

 

§ 3 odst. 8 

 

(8) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy 

podle odstavce 7 na území jiného členského státu Evropské unie se 

zahrnují do celkové výše nouzových zásob České republiky. 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. j) 

(1) Správa 

j) může přenést se souhlasem vlády na stanovené období úkoly, týkající 

se ochraňování nouzových zásob, na hospodářské subjekty10) v jiných 

členských státech Evropské unie nebo ústřední správce zásob v jiných 

členských státech Evropské unie,  
10) Čl. 8 směrnice Rady 2009/119/ES. 

 

  

čl. 7 odst. 3 písm. 

b) 

b) na hospodářské subjekty Takto přenesené úkoly nemohou být dále 

přeneseny. 

Pokud se toto přenesení nebo jakákoli jeho změna či rozšíření týká 

úkolů souvisejících se správou nouzových a specifických zásob 

držených v jiném členském státě, musí s tímto přenesením předem 

souhlasit jak členský stát, pro nějž jsou zásoby drženy, tak všechny 

členské státy, na jejichž území budou zásoby drženy. 

189/1999 

ve znění 

131/2015 

 

§ 3 odst. 7 (7) Správa sjedná jménem České republiky s ústředním správcem zásob 

jiného členského státu Evropské unie nebo s právnickou osobou nebo 

podnikající fyzickou osobou oprávněnou ke skladování nouzových 

zásob smlouvu o ochraňování nouzových zásob, v níž bude stanoveno 

zejména: 

a) místo skladování a vlastník skladovacího zařízení, 

b) množství skladované ropy a množství skladovaných ropných 

produktů, 

c) podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti nouzových 

zásob, 

d) postupy k zajištění kontroly a identifikace nouzových zásob, 

e) vymezení úkolů, které Správa přenáší na druhou smluvní stranu podle 

§ 9 odst. 1 písm. j); tyto úkoly nemohou být dále na žádnou další osobu 

přeneseny. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. j) 

(1) Správa 

j) může přenést se souhlasem vlády na stanovené období úkoly, týkající 

se ochraňování nouzových zásob, na hospodářské subjekty10) v jiných 
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 členských státech Evropské unie nebo ústřední správce zásob v jiných 

členských státech Evropské unie,  
10) Čl. 8 směrnice Rady 2009/119/ES. 

 

čl. 7 odst. 4 písm. 

a) 

Každý členský stát, který má ústředního správce zásob, mu ukládá, aby 

pro účely čl. 8 odst. 1 a 2 zveřejňoval 

a)průběžně a podle kategorií produktů úplné informace o objemech 

zásob, k jejichž udržování pro hospodářské subjekty nebo případně pro 

jiné ústřední správce zásob, kteří projevili zájem, se může zavázat; 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 7 odst. 4 písm. 

b)  

b)s předstihem alespoň sedmi měsíců podmínky, za nichž je ochoten 

poskytnout služby související s udržováním zásob pro hospodářské 

subjekty. Podmínky pro poskytování těchto služeb, včetně podmínky 

časového plánování mohou být  rovněž stanoveny příslušnými 

vnitrostátními orgány nebo ve výběrovém řízení, jež má určit, který 

hospodářský subjekt nebo případně jiný ústřední správce zásob, který 

projevil zájem, předložil nejlepší nabídku. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

 čl. 7 odst. 4 

pododst. 

Ústřední správce zásob přijme povinnosti držet zásoby, které na něj byly 

přeneseny, za objektivních, transparentních a nediskriminačních 

podmínek. Platby hospodářských subjektů za služby ústředního správce 

zásob nepřesahují celkové náklady na poskytnuté služby a nemohou být 

požadovány, dokud zásoby nejsou vytvořeny Ústřední správce zásob 

může svůj souhlas s převzetím přenesené povinnosti podmínit 

poskytnutím záruky nebo jiné formy zajištění hospodářským subjektem. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 8 odst. 1 písm. 

a) 

Každý členský stát zajistí, že každý hospodářský subjekt, kterému 

ukládá povinnosti držet zásoby s cílem splnit své závazky podle 

článku 3, má právo přenést tyto povinnosti, alespoň zčásti a podle volby 

hospodářského subjektu, avšak pouze: 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 8 odst. 1 písm. 

b) 

na jednoho nebo více ústředních správců zásob, kteří předem vyjádřili 

ochotu držet tyto zásoby, za předpokladu, že s tímto přenesením 

povinností předem souhlasil jak členský stát, pro nějž jsou tyto zásoby 

drženy, tak všechny členské státy, na jejichž území budou tyto zásoby 

drženy; 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace   

čl. 8 odst. 1 písm. 

c) 

na jiné hospodářské subjekty, které mají přebytečné zásoby nebo 

dostupnou kapacitu pro držení zásob mimo území členského státu, pro 

nějž jsou zásoby drženy ve Společenství, za předpokladu, že s tímto 

přenesením povinností předem souhlasil jak členský stát, pro nějž jsou 

tyto zásoby drženy, tak všechny členské státy, na jejichž území budou 

189/1999 

ve znění 

131/2015 

§ 3 odst. 6 (6) Ochraňovatelem nemůže být fyzická nebo právnická osoba, a to po 

dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí 

insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Ochraňovatelem dále nemůže být 

fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let ode dne právní moci 

DT  
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Poznámka 

 

tyto zásoby drženy; a/nebo 

 

rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného 

důvodu, překážka uvedená v odstavci 5 odpadá dnem nabytí právní mocí 

rozhodnutí o zrušení konkursu 

 

čl. 8 odst. 1 písm. 

d) 

na jiné hospodářské subjekty, které mají přebytečné zásoby nebo 

dostupnou kapacitu pro držení zásob na území členského státu, pro nějž 

jsou tyto zásoby drženy, za předpokladu, že členský stát byl o tomto 

přenesení povinností předem informován. Členské státy mohou stanovit 

omezení nebo podmínky pro toto přenesení povinností. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 8 odst. 1  

pododst. 

Povinnosti přenesené v souladu s písmeny c) a d) nemohou být dále 

přeneseny. Jakákoli změna nebo jakékoli rozšíření přenesení povinností 

podle písmen b) a c) nabývá účinku pouze po předchozím souhlasu 

všech členských států, které souhlasily s daným přenesením povinností. 

Jakákoli změna nebo jakékoli rozšíření přenesení povinností podle 

písmene d) se považuje za nové přenesení povinností. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 8 odst. 2 Každý členský stát může právo přenášet povinnosti omezit na 

hospodářské subjekty, kterým ukládá nebo uložil povinnosti držet 

zásoby. Pokud má však takovéto omezení dopad na právo 

hospodářského subjektu přenést objem odpovídající méně než 10 % 

povinnosti držet zásoby, která mu byla uložena, zajistí členský stát 

existenci ústředního správce zásob, který je povinen přijmout přenesené 

povinnosti v takovém objemu, jaký je nezbytný k tomu, aby bylo 

zaručeno právo hospodářského subjektu přenést alespoň 10 % 

povinnosti držet zásoby, která mu byla uložena. 

Minimální procentní podíl uvedený v tomto odstavci se nejpozději 31. 

prosince 2017 zvýší z 10 % na 30 %. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 8 odst. 3 Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může členský stát stanovit, že hospodářský 

subjekt musí přenést alespoň část povinnosti držet zásoby na ústředního 

správce zásob tohoto členského státu. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 8 odst. 4 Členské státy přijmou opatření nezbytná k informování hospodářských 

subjektů o způsobech, které mají být použity k výpočtu povinností držet 

zásoby, které jim byly uloženy, nejpozději 200 dní před začátkem 

období, k němuž se daná povinnost vztahuje. Hospodářské subjekty 

uplatní právo přenést povinnosti držet zásoby na ústřední správce zásob 

nejpozději 170 dní před začátkem období, k němuž se příslušná 

povinnost vztahuje. Pokud jsou hospodářské subjekty informovány 

v době kratší než 200 dní před začátkem období, k němuž se povinnost 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  
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Poznámka 

 

držet zásoby vztahuje, mohou uplatnit právo přenést danou povinnost 

kdykoli. 

 

čl. 9 odst. 1 Každý členský stát se může zavázat, že bude udržovat minimální úroveň 

zásob, vypočtenou na základě počtu dní spotřeby, a to v souladu 

s podmínkami uvedenými v tomto článku. Specifické zásoby vlastní 

daný členský stát nebo ústřední správce zásob zřízený tímto členským 

státem a jsou udržovány na území Společenství. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 1 (1) Správa může udržovat specifické zásoby, a to ve výši odpovídající 

nejméně 30 dnům průměrné denní domácí spotřeby referenčního roku, 

po dobu nejméně 1 roku.  

 

PT  

čl. 9 odst. 2 Specifické zásoby se mohou skládat pouze z jedné nebo více 

následujících kategorií produktů, jak jsou vymezeny v části 4 přílohy B 

nařízení (ES) č. 1099/2008: 

 ethan, LPG, motorový benzin, letecký benzin, tryskové palivo 

benzinového typu (tryskové palivy naftového typu nebo JP4, tryskové 

palivo petrolejového typu, ostatní petrolej, plynový olelj/motorová nafta 

(destilovaný topný olej), topný olej vysokosirný a nízkosirný, lakový 

benzin a SBP, maziva, bitumen, parafinové vosky, ropný koks. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 2 (2) Specifické zásoby se mohou skládat pouze z etanu, zkapalněného 

ropného plynu označovaného jako LPG, motorového benzinu, leteckého 

benzinu, tryskového paliva benzinového typu, tryskového paliva 

naphthového typu, tryskového paliva petrolejového typu, ostatního 

petroleje, plynového oleje, motorové nafty, topného oleje, lakového 

a technického benzinu, maziva, bitumenu, parafinových vosků, nebo 

ropného koksu5).  
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099 ze dne 22. Října 

2008, o energetické statistice. 

 

PT  

čl. 9 odst. 3  Ropné produkty, které tvoří specifické zásoby, stanoví každý členský 

stát na základě kategorií uvedených v odstavci 2. Členské státy zajistí, 

aby pro referenční rok určený podle pravidel stanovených v článku 3 a u 

produktů zahrnutých do použitých kategorií ropný ekvivalent množství 

spotřebovaného v členském státě činil alespoň 75 % domácí spotřeby 

vypočtené za použití metody uvedené v příloze II. 

Pro každou kategorii zvolenou členským státem musí úroveň 

specifických zásob, jež se zaváže udržovat, odpovídat určitému počtu 

dní průměrné denní spotřeby, měřené na základě jejich ropného 

ekvivalentu v průběhu referenčního roku určeného podle pravidel 

stanovených v článku 3. 

Ropné ekvivalenty uvedené v prvním a druhém pododstavci se vypočtou 

tak, že se souhrn „zjištěných hrubých vnitrozemských dodávek“, jak 

jsou definovány v oddíle 3.2.1 přílohy C nařízení (ES) č. 1099/2008, pro 

produkty zahrnuté do použitých nebo dotčených kategorií vynásobí 

koeficientem 1,2. Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 3 (3) Správa určí skladbu specifických zásob z jednoho nebo více 

produktů uvedených v odstavci 2. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 4 (4) Správa zajistí, aby u ropných produktů zahrnutých do specifických 

zásob činil ropný ekvivalent nejméně 75 % domácí spotřeby těchto 

produktů v referenčním roce. Způsob tohoto výpočtu stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

  

  189/1999 

ve znění 

§ 10d Správa vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a 

§ 9 odst. 1 písm. n). 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSB7BJDJH4)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                   str. 13 z 35   

Celex: 32009L0119 Lhůta pro implementaci 31.12.2012 Úřední věstník                     L 265 2009 Gestor SSHR Zpracoval (jméno+datum): Ing. Robert Velký, Mgr. Petra 

Molková 28.11.2018 

Název: Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat 

minimální zásoby ropy nebo ropných produktů 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.  

28.11.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

161/2013  

čl. 9 odst. 4  Každý členský stát, který se rozhodl udržovat specifické zásoby, zašle 

Komisi oznámení, jež bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 

unie a v němž uvede úroveň těchto zásob, již se zavázal udržovat, a 

dobu, po niž se tyto zásoby zavázal udržovat, přičemž tato doba je 

nejméně jeden rok. Oznámená minimální úroveň se stejným způsobem 

použije na všechny kategorie specifických zásob použité členskými 

státy. 

 

Členský stát zajistí, aby tyto zásoby byly drženy v celém průběhu 

oznámené doby, aniž je dotčeno právo členských států uplatnit dočasná 

snížení, jejichž důvodem však mohou být pouze jednotlivé operace 

obměny zásob. 

Seznam kategorií použitých členským státem zůstává v platnosti po 

dobu alespoň jednoho roku a může být změněn pouze s účinkem od 

prvního dne kalendářního měsíce. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 1 (1) Správa může udržovat specifické zásoby, a to ve výši odpovídající 

nejméně 30 dnům průměrné denní domácí spotřeby referenčního roku, 

po dobu nejméně 1 roku.  

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 5 (5) Skladbu specifických zásob lze změnit nejdříve po uplynutí 1 roku, a 

to vždy jen od prvního dne kalendářního měsíce. Množství specifických 

zásob může být dočasně sníženo pouze z důvodu jejich obměny. 

Celková povinná minimální výše nouzových zásob při obměně 

specifických zásob nesmí klesnout pod výši stanovenou v § 2 odst. 2.  

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 7 (7) Správa informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o množství 

a skladbě vybraných ropných produktů držených ve specifických 

zásobách a době, po kterou se tyto specifické zásoby zavázala udržovat. 

 

  

čl. 9 odst. 5  Každý členský stát, který se nezavázal udržovat po celou dobu daného 

kalendářního roku specifické zásoby alespoň na 30 dní, zajistí, aby 

nejméně jedna třetina jeho povinnosti držet zásoby byla držena ve formě 

produktů ve složení podle odstavců 2 a 3. 

Členský stát, pro který je držen menší objem specifických zásob než na 

30 dní, vypracuje výroční zprávu obsahující rozbor opatření, která byla 

přijata jeho vnitrostátními orgány s cílem zajistit a ověřit dostupnost a 

fyzickou přístupnost jeho nouzových zásob, jak je uvedeno v článku 5, a 

dále soupis předpisů, které členskému státu umožní kontrolovat použití 

těchto zásob v případě narušení dodávek ropy. Tato zpráva musí být 

zaslána Komisi do konce prvního měsíce kalendářního roku, k němuž se 

vztahuje. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2 odst. 5 (5) Pokud nebudou udržovány specifické zásoby, Správa zajistí, aby 

nejméně jedna třetina nouzových zásob splňovala podmínky stanovené v 

§ 2a odst. 2, 3 a 4.  

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 2a odst. 1 (1) Správa může udržovat specifické zásoby, a to ve výši odpovídající 

nejméně 30 dnům průměrné denní domácí spotřeby referenčního roku, 

po dobu nejméně 1 roku.  
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  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. l) 

(1) Správa 

l) v případě, že nebude udržovat minimální úroveň specifických zásob, 

zašle Komisi do konce prvního měsíce roku, k němuž se vztahuje, 

zprávu obsahující opatření přijatá za účelem zajištění a ověření 

dostupnosti nouzových zásob a seznam právních předpisů upravujících 

kontrolu použití těchto zásob podle § 6, 

 

  

čl. 10 odst. 1 Každý členský stát vede trvale aktualizovaný a podrobný registr 

veškerých specifických zásob držených na jeho území. Tento registr 

obsahuje zejména veškeré informace umožňující přesně určit polohu 

příslušných zásob. 

 Členské státy rovněž zašlou Komisi kopii registru do patnácti dní po 

obdržení žádosti Komise .V této kopii nemusí být uvedeny citlivé údaje 

týkající se umístění zásob. Tyto žádosti mohou být učiněny nejpozději 

pět let po dni, k němuž se požadované údaje vztahují 

165/2013 §6 odst. 6  (6) Seznam nouzových zásob obsahuje tyto údaje: 

a) označení vlastníka nouzových zásob, 

b) místo skladování a vlastníka skladovacího zařízení, 

c) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných 

produktů, 

d) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona, 

e) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného 

členského státu Evropské unie se uvede i název tohoto státu. 

 

PT  

  165/2013 § 6 odst. 7 (7)  Správa zašle Komisi seznam nouzových zásob, který obsahuje  

a) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných 

produktů, 

b) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona, 

c) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného 

členského státu Evropské unie i název tohoto státu, 

do 25. února kalendářního roku.  Seznam obsahuje údaje k poslednímu 

dni předchozího kalendářního roku. 

 

  

  165/2013 § 6 odst. 8 (8) Na žádost Komise předloží Správa seznam obsahující informace 

podle odstavce 6 písm. c), d) a e)  do patnácti dní od obdržení žádosti 

Komise.  

 

  

čl. 10 odst. 2 V případech, kdy jsou specifické zásoby smíšeny s jinými ropnými 

zásobami, přijmou členské státy nebo jejich ústřední správci zásob 

nezbytná opatření s cílem zabránit, aby byly tyto směsi produktů 

přemísťovány, v rozsahu podílu tvořeného specifickými zásobami, bez 

předchozího písemného souhlasu vlastníka specifických zásob a orgánů 

členského státu, na jehož území se zásoby nacházejí, nebo ústředního 

správce zásob zřízeného tímto členským státem. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 2a odst. 6 (6) Specifické zásoby mohou být přemístěny pouze po předchozím 

písemném souhlasu Správy1a).  
1a) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

čl. 10 odst. 3 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby veškeré specifické zásoby 

udržované nebo přepravované na jejich území byly bezpodmínečně 

vyňaty z vykonávacího řízení bez ohledu na to, zda se jedná o jejich 

vlastní zásoby nebo o zásoby jiných členských států. 

219/2000 

ve znění 

296/2007 

§ 43 odst. 1 (1) Majetek, se kterým hospodaří příslušné organizační složky (§ 9 a 

11), nemůže být předmětem insolvenčního řízení podle zvláštního 

právního předpisu.56) 

56) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

PT  
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 (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

čl. 11 Přenesením povinností uvedeným v článcích 7 a 8 nejsou nijak dotčeny 

povinnosti, které pro jednotlivé členské státy vyplývají z této směrnice. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl. 12 odst. 1 Pokud jde o úroveň zásob, které mají být drženy podle článku 3, každý 

členský stát vypracovává a předkládá Komisi statistické výkazy 

v souladu s pravidly uvedenými v příloze IV. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu,  

 

PT  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III  

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 12 odst. 2 Pravidla pro vypracovávání výkazů uvedených v odstavci 1 a rozsah, 

obsah, četnost a lhůty pro předložení těchto výkazů mohou být změněny 

regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2. Pravidla pro předkládání 

těchto výkazů Komisi mohou být rovněž změněna regulativním 

postupem podle čl. 23 odst. 2. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu, 

PT  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

 1 
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Část III 

Bod 37 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

čl. 12 odst. 3 Členské státy nesmějí do statistických výkazů nouzových zásob 

zahrnout ta množství ropy nebo ropných produktů, která jsou předmětem 

zabavení nebo vykonávacího řízení. To platí rovněž pro zásoby podniků 

v konkurzním nebo vyrovnacím řízení. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu, 

 

DT  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

PT 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 13 odst. 1 Každý dotčený členský stát vypracuje a předloží Komisi pro každou 

kategorii produktů statistický výkaz obsahující přehled specifických 

zásob k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a uvádějící 

množství a počet dní průměrné spotřeby v průběhu referenčního roku, k 

němuž se tyto zásoby vztahují. Pokud jsou některé z těchto specifických 

zásob drženy mimo jeho území, uvede členský stát podrobně zásoby 

udržované v jednotlivých dotčených členských státech a u ústředních 

správců zásob nebo jejich prostřednictvím. Dále podrobně uvede, zda 

jsou veškeré tyto zásoby plně v jeho vlastnictví nebo zda jsou plně či 

částečně ve vlastnictví jeho ústředního správce zásob. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu,  

 

PT  

  165/2013 § 6 odst. 1   (1) Správa zpracovává a předkládá měsíčně Komisi statistický výkaz 

úrovně nouzových zásob skutečně udržovaných k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, vypočtený na základě ropného ekvivalentu čistého 

dovozu ropných produktů, v případě specifických zásob na základě 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

počtu dní domácí spotřeby.  

 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 13 odst. 2 Každý členský stát vypracuje a předloží Komisi rovněž výkaz 

specifických zásob umístěných na jeho území a náležejících jiným 

členským státům nebo ústředním správům zásob, přičemž uvede stav 

těchto zásob k poslednímu dni každého kalendářního měsíce podle 

kategorií produktů stanovených podle čl. 9 odst. 4. V tomto výkazu 

členský stát dále v každém jednotlivém případě uvede dotčený členský 

stát nebo ústřední správce zásob a příslušná množství. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu, 

 

PT  

  165/2013 § 6 odst. 2 (2) Pokud jsou některé zásoby, jež byly zahrnuty do výpočtu  úrovně 

nouzových zásob udržovány mimo území České republiky, musí být v 

každém výkazu podrobně uvedeny zásoby udržované v jednotlivých 

členských státech Evropské unie a u příslušných ústředních správců 

zásob, a to k poslednímu dni období, k němuž se výkaz vztahuje.  

 

  

  165/2013 § 6 odst. 3 (3) U nouzových zásob udržovaných na území České republiky pro jiné 

členské státy Evropské unie nebo pro jiné ústřední správce zásob Správa 

vypracuje a předloží Komisi výkaz, v němž budou nouzové zásoby 

uvedeny podle kategorie produktů k poslednímu dni každého 

kalendářního měsíce. Ve výkazu Správa dále zejména pro každou 

kategorii produktů odděleně uvede příslušný členský stát Evropské unie 

nebo ústředního správce zásob a příslušná množství udržovaných zásob.  

 

  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

 1 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Bod 36 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 13 odst. 3 Statistické výkazy uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou předkládány 

v průběhu kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se 

vztahují. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu,  

 

PT  

  165/2013 § 6 odst. 5 (5) Statistické výkazy předkládá Správa Komisi v průběhu měsíce 

následujícího po měsíci, k němuž se vztahují. Na žádost Komise 

předloží Správa kopii výkazu neprodleně. 

 

  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 13 odst. 4 

 

Kopie statistických výkazů jsou rovněž předkládány okamžitě na žádost 

Komise. Tyto žádosti mohou být učiněny nejpozději pět let po dni, k 

němuž se příslušné údaje vztahují 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu,  

 

  165/2013 § 6 odst. 5 (5) Statistické výkazy předkládá Správa Komisi v průběhu měsíce 

následujícího po měsíci, k němuž se vztahují. Na žádost Komise 

předloží Správa kopii výkazu neprodleně. 

 

  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 13 odst. 5 

 

Rozsah, obsah a četnost statistických výkazů a lhůty pro jejich 

předložení mohou být změněny regulativním postupem podle čl. 23 

odst. 2. Pravidla pro předkládání těchto výkazů Komisi mohou být 

rovněž změněna regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2. 

 

250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

PT 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 14 odst. 1 Členské státy zasílají Komisi měsíční statistický výkaz úrovně 

komerčních zásob držených na jejich území. Za tímto účelem zajistí 

ochranu citlivých údajů a neuvádějí jména vlastníků dotčených zásob. 

89/1995  

ve znění 

411/2000 

§ 10 odst. 1 Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad 

vyhláškou, která se vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými 

správními úřady a vyhlásí5i) se vždy nejpozději do 30. listopadu 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

předcházejícího roku. 

5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

  89/1995  

 

§ 10 odst. 2 V programu se u každého statistického zjišťování uvádí 

a) účel statistického zjišťování a jeho obsah, 

b) okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost, 

c) způsob statistického zjišťování, 

d) periodicita a lhůty k poskytnutí údajů, 

e) orgán provádějící statistické zjišťování. 

 

  

  89/1995 

ve znění 

411/2000 

81/2004 

 

§ 17 odst. 1 

písm. e) 

Poskytování důvěrných statistických údajů 

(1) Orgány vykonávající státní statistickou službu 

e) poskytují důvěrné statistické údaje pro účely tvorby statistiky 

Evropských společenství v souladu s právem Evropských 

společenství,6a) 

6a) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice 

Společenství. 

 

  

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 14 odst. 2 Komise na základě výkazů předkládaných členskými státy zveřejňuje 

měsíční statistický výkaz komerčních zásob ve Společenství, přičemž 

použije agregované úrovně 

250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část IV 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

PT 1 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 14 odst. 3 Pravidla pro předkládání, zveřejňování a četnost statistických výkazů 

mohou být změněna regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2. 

250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 36 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a 

výrobce ropných produktů 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPR 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech 

a biopalivech. 

PT 1 

  250/2018 Příloha č. 1 

k vyhlášce  

Část III 

Bod 37 

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, 

skladovatelské a spotřebitelské subjekty  

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

EPS 1-12 

Účel statistického zjišťování: 

Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, 

rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. 

 1 

čl. 15 Komise odpovídá za rozvoj, provoz, řízení a udržování informačně-

technologických zdrojů nezbytných pro přijímání, uchovávání a jakékoli 

zpracování údajů obsažených ve statistických výkazech, veškerých 

jiných informací předkládaných členskými státy nebo shromažďovaných 

Komisí na základě této směrnice a veškerých údajů týkajících se zásob 

ropy a shromážděných na základě nařízení (ES) č. 1099/2008 za účelem 

vypracovávání výkazů podle této směrnice. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl. 16 odst. 1  Při výpočtu povinností držet zásoby podle článků 3 a 9 se biopaliva a 

aditiva zohlední, pouze pokud byly smíchány s dotčenými ropnými 

produkty. 

165/2013 §4 odst. 8  (8) Při způsobu výpočtu úrovně nouzových a specifických zásob se 

aditiva a biopaliva zohlední pouze, pokud byla smíchána s dotčenými 

ropnými produkty.  

 

 

PT  

čl. 16 odst. 2 Při výpočtu skutečně udržovaných úrovní zásob se biopaliva a aditiva 

zohlední v případech, kdy 

a) byly smíchány s dotčenými ropnými produkty; nebo 

b)        jsou skladovány na území dotčeného členského státu, pokud 

členský stát přijal pravidla zajišťující, že mají být smíchány s ropnými 

165/2013 § 4 odst. 9   (9) Při způsobu výpočtu skutečně udržované úrovně nouzových a 

specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední v případech, kdy  

a) byla smíchána s dotčenými ropnými produkty, nebo  

b) jsou skladována na území České republiky, jsou určena ke smíchání 

s dotčenými ropnými produkty a jsou určena pro dopravu.  

PT  
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Poznámka 

 

produkty drženými podle požadavků týkajících se zásob a stanovených v 

této směrnici a že mají být použity v dopravě. 

 

 

čl. 16 odst. 3 Pravidla pro zohlednění biopaliv a aditiv při výpočtu povinností držet 

zásoby a úrovní zásob, stanovená v odstavcích 1 a 2, mohou být 

změněna regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl. 17 odst. 1  Zřizuje se koordinační skupina pro ropu a ropné produkty (dále jen 

„koordinační skupina“). Koordinační skupina je konzultační skupina, 

která se podílí na provádění rozborů situace ve Společenství, pokud jde 

o bezpečnost dodávek ropy a ropných produktů, a usnadňuje koordinaci 

a uplatňování opatření v této oblasti. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. m) 

(1) Správa 

m) zastupuje Českou republiku v koordinační skupině pro ropu a ropné 

produkty, v příslušných výborech a skupinách Mezinárodní energetické 

agentury a v rámci své působnosti v oblasti nouzových zásob též 

v ostatních integračních seskupeních  a mezinárodních organizacích,  

 

PT  

čl. 17 odst. 2 Koordinační skupina se skládá ze zástupců členských států. Předsedá jí 

Komise. Na základě výzvy Komise se mohou na činnosti koordinační 

skupiny podílet subjekty zastupující dotčená odvětví. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. m) 

(1) Správa 

m) zastupuje Českou republiku v koordinační skupině pro ropu a ropné 

produkty, v příslušných výborech a skupinách Mezinárodní energetické 

agentury a v rámci své působnosti v oblasti nouzových zásob též 

v ostatních integračních seskupeních  a mezinárodních organizacích,  

 

PT  

čl. 18 odst. 1 Komise může v koordinaci s členskými státy provádět kontroly ověřující 

jejich připravenost na mimořádné situace, a považuje-li to Komise za 

vhodné, i související držení zásob. Při přípravě těchto kontrol Komise 

zohlední úsilí dalších institucí a mezinárodních organizací a konzultuje 

koordinační skupinu. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 8 odst. 2 (2) Pokud Komise provádí kontrolu ověřující připravenost České 

republiky na mimořádné situace a kontrolu nouzových zásob, Správa jí 

poskytne součinnost. 

 

PT  

čl. 18 odst. 2  Koordinační skupina může souhlasit se zapojením pověřených osob a 

zástupců jiných členských států do těchto kontrol. Osoby provádějící 

kontrolu mohou doprovázet určení úředníci členského státu, jehož se 

kontrola týká. Do jednoho týdne po oznámení kontroly uvedené v 

odstavci 1 poskytne každý dotčený členský stát citlivé údaje, které se 

týkají umístění zásob podle článků 6 a 9 a které nebyly Komisi 

poskytnuty, zaměstnancům Komise či pověřeným osobám. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 8 odst. 3 (3) Do 1 týdne od data oznámení kontroly podle odstavce 2 poskytne 

Správa osobám pověřeným Komisí údaje o umístění nouzových zásob, 

pokud nebyly Komisi poskytnuty předem. 

 

PT  

čl. 18 odst. 3 Členské státy zajistí, aby jejich orgány a orgány odpovědné za udržování 

a správu nouzových a specifických zásob souhlasily s inspekcemi a 

poskytly osobám pověřeným Komisí pomoc při provádění těchto 

kontrol. Členské státy zejména zajistí, aby tyto osoby měly právo 

konzultovat všechny dokumenty a registry týkající se zásob a právo 

přístupu na všechna místa, kde jsou zásoby drženy, a ke všem 

souvisejícím dokumentům. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 8 odst. 1 

věta druhá a 

třetí 

(1) Správa provádí jedenkrát ročně kontrolu kvality a množství nejméně 

30 % nouzových zásob uložených u ochraňovatelů. Kontroly se mohou 

zúčastnit také osoby pověřené Komisí. Tyto osoby mají postavení 

kontrolujících9).  
9) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

PT  

čl. 18 odst. 4  Výsledek kontrol provedených podle tohoto článku se oznámí 

členskému státu, jehož se kontrola týká, a může být dále předán 

189/1999 

ve znění 

§ 8 odst. 2 Pokud Komise provádí kontrolu ověřující připravenost České republiky 

na mimořádné situace a kontrolu nouzových zásob, Správa jí poskytne 

PT  
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koordinační skupině. 

 

161/2013 součinnost 

čl. 18 odst. 5 Členské státy a Komise zajistí, aby úředníkům, pověřeným osobám a 

dalším osobám pracujícím pod dohledem Komise ani členům 

koordinační skupiny nebylo umožněno zveřejnit informace, jež byly 

shromážděny nebo vzájemně poskytnuty na základě tohoto článku a na 

něž se vzhledem k jejich povaze vztahuje služební tajemství, jako je 

například totožnost vlastníků zásob. 

 

412/2005 

 

 

 

 

§ 139 odst. 1 

 

 

 

(1) Úřad zpracovává návrh seznamu utajovaných informací. Seznam 

utajovaných informací vydá vláda svým nařízením. 

 

 

 

PT  

  522/2005 

ve znění 

240/2008 

Příloha č. 15 Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních 

hmotných rezerv 

1. Souhrnná skladba položek hmotných rezerv a jejich minimální limity 

a orientační cílové stavy 

2. Souhrnné plány nákupu, prodejů a obměn materiálů hmotných rezerv  

Stupeň utajení: V 

  

čl. 18 odst. 6 Cílem kontrol stanovených v odstavci 1 nesmí být zpracování osobních 

údajů. Osobní údaje, které se zjistí nebo vyskytnou v průběhu těchto 

kontrol, nemohou být shromažďovány ani zohledňovány a v případě 

nahodilého shromáždění jsou neprodleně zničeny. 

 

   NT  

čl. 18 odst. 7  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že veškeré údaje, 

záznamy, výkazy a dokumenty týkající se nouzových zásob a 

specifických zásob jsou uchovány po dobu alespoň pět let. 

563/1991 

ve znění  

353/2001 

§ 29 odst. 3 (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u 

veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.  

 

PT  

  563/1991 

ve znění 

353/2001 

304/2008 

239/2012 

§ 31 odst. 2 

písm. b) a 

c)  

(2) Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak,  

a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem 

účetního období, kterého se týkají,  

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, 

účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního 

období, kterého se týkají,  

c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví 

(§ 33), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se 

týkají.  

 

  

čl. 19 Touto směrnicí není dotčena ani ovlivněna úroveň ochrany fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle právních 

předpisů Společenství a vnitrostátních právních předpisů, a zejména se 

nedotýká povinností členských států v oblasti zpracovávání osobních 

údajů, jak jsou stanoveny ve směrnici 95/46/ES, ani povinností, které 

pro orgány a instituce Společenství v oblasti zpracovávání osobních 

údajů při výkonu jejich úkolů vyplývají z nařízení (ES) č. 45/2001. 

 

101/2000 

ve znění 

439/2004 

250/2014 

§ 1 Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství,1) 

mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k 

naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a 

stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do 

jiných států. 

1) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 

službách informační společnosti). 

PT  
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 

1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů. 

  

1a) Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb.m. s. 

čl. 20 odst. 1 Členské státy zajistí, aby byly zavedeny postupy, a přijmou případná 

nezbytná opatření, aby jejich příslušné orgány mohly v případě 

závažného narušení dodávek rychle, účinně a transparentně uvolnit část 

nebo celý objem nouzových zásob a specifických zásob do oběhu a 

nařídit obecná nebo konkrétní omezení spotřeby v závislosti na 

předpokládaném nedostatku dodávek, mimo jiné prostřednictvím 

přednostních přídělů ropných produktů určitým kategoriím spotřebitelů. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 4 odst. 1  

 

(1) Stav ropné nouze vyhlašuje vláda nařízením. 

 

PT  

  189/1999 

 

 

§ 4 odst. 2 (2) Pominou-li důvody, pro které byl vyhlášen stav ropné nouze, vláda 

nařízením stav ropné nouze odvolá. 

 

  

  189/1999 

 

 

§ 4 odst. 3 (3) Návrh na vyhlášení a odvolání stavu ropné nouze předkládá vládě 

předseda Správy. 

 

  

  189/1999 

 

 

§ 4 odst. 4  (4) Vyhlášení a odvolání stavu ropné nouze vláda oznamuje v 

hromadných sdělovacích prostředcích. 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

131/2015 

 

§ 5 odst. 1 (1) K omezení spotřeby ropy a ropných produktů je vláda v nařízení 

vydaném podle § 4 odst. 1 oprávněna: 

a) omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních 

komunikacích, 

b) omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních 

motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy, 

c) omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních 

motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly státních 

poznávacích značek, 

d) omezit používání drážních motorových vozidel, 

e)  omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké 

činnosti, 

f) omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných 

hmot do nádob, 

g) stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných 

produktů u rozhodujících dodavatelů, 

h) zavést přídělový systém, nebo 

i) dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů, 

s výjimkou přepravy nebo použití podle § 3 odst. 9. 
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  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 5 odst. 2 (2) Opatření podle odstavce 1 písm. e) v mezinárodní obchodní letecké 

dopravě nabývají účinnosti až uplynutím 30 dnů ode dne vyhlášení stavu 

ropné nouze.  

 

  

  189/1999  

 

§ 5 odst. 3 (3) Opatření podle odstavce 1 lze použít za stavu ohrožení státu 

a za válečného stavu jen v rozsahu, který neohrozí obranu státu. 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 5 odst. 4 (4) Na přípravě a zavedení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných 

produktů se podílejí orgány krajů a orgány obcí s rozšířenou působností, 

které zajišťují připravenost správního obvodu kraje a správního obvodu 

obce s rozšířenou působností k realizaci přídělového systému podle 

odstavce 1 písm. h). 

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 6 odst. 1 (1)Za stavu ropné nouze mohou být nouzové zásoby použity pouze 

se souhlasem vlády, která současně stanoví termín zpětného doplnění 

použitých zásob.  Komise může stanovit časový rámec pro doplnění 

použitých zásob na předchozí stav. 

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 6 odst. 2  (2)Použitím nouzových zásob se rozumí jejich uvolnění formou 

prodeje, půjčky nebo převodu příslušnosti hospodařit. 

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 6 odst. 3 (3)Návrh na použití nouzových zásob předkládá vládě předseda Správy. 

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 6 odst. 4 (4)V případě mezinárodního rozhodnutí může předseda Správy 

rozhodnout o použití nouzových zásob ve stanovené výši podílu České 

republiky i pod povinnou minimální úroveň stanovenou tímto zákonem 

bez souhlasu vlády za podmínky, že nebude vnitřní trh v České 

republice ohrožen výpadkem dodávek ropy nebo ropných produktů. 

Správa o tomto rozhodnutí neprodleně informuje vládu a Komisi. 

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 6 odst. 5  (5)Vláda může v naléhavých případech rozhodnout o použití 

nezbytného množství nouzových zásob i v případě, že výše nouzových 

zásob poklesne pod povinnou minimální úroveň stanovenou tímto 

zákonem. Správa o tomto rozhodnutí neprodleně informuje Komisi.  

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

§ 6 odst. 6  (6)O použití nouzových zásob ve výši nad minimální úroveň 

stanovenou tímto zákonem rozhoduje předseda Správy v případě, že 

není vyhlášen stav ropné nouze. 
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

 

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. g) 

(1) Správa 

g) pro případ stavu ropné nouze a pro případ závažného narušení 

dodávek zpracovává plán a související organizační opatření, podle 

kterých bude Česká republika postupovat, a informuje Komisi na její 

žádost o těchto plánech a opatřeních, 

 

  

  189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. k) 

(1) Správa 

k) navrhuje vládě opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 

a postup spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, 

 

  

čl. 20 odst. 2  Členské státy trvale udržují krizové plány, které se uplatní v případě 

závažného narušení dodávek, přičemž zajistí, aby byla přijata 

organizační opatření, která umožní uskutečnění těchto plánů. 

Členské státy Komisi na její žádost informují o svých krizových plánech 

a souvisejících organizačních opatřeních. 

189/1999 

ve znění  

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. g) 

(1) Správa 

g) pro případ stavu ropné nouze a pro případ závažného narušení 

dodávek zpracovává plán a související organizační opatření, podle 

kterých bude Česká republika postupovat, a informuje Komisi na její 

žádost o těchto plánech a opatřeních, 

 

PT  

čl. 20 odst. 3 

písm. a) 

V případě účinného mezinárodního rozhodnutí o uvolnění zásob do 

oběhu, které se týká jednoho nebo více členských států, 

a) mohou dotčené členské státy použít vlastní nouzové a 

specifické zásoby, aby dostály svým mezinárodních závazkům podle 

uvedeného rozhodnutí. V takovém případě členský stát tuto skutečnost 

neprodleně oznámí Komisi, aby tato mohla svolat zasedání koordinační 

skupiny nebo konzultovat elektronickou cestou její členy zejména za 

účelem vyhodnocení dopadu tohoto uvolnění zásob do oběhu; 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 6 odst. 4 

věta druhá 

(4) V případě mezinárodního rozhodnutí může předseda Správy 

rozhodnout o použití nouzových zásob ve stanovené výši podílu České 

republiky i pod povinnou minimální úroveň stanovenou tímto zákonem 

bez souhlasu vlády za podmínky, že nebude vnitřní trh v České 

republice ohrožen výpadkem dodávek ropy nebo ropných produktů. 

Správa o tomto rozhodnutí neprodleně informuje vládu a Komisi. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 9 odst. 1 

písm. f) 

(1) Správa 

f) neprodleně informuje Komisi a Mezinárodní energetickou agenturu, 

jakož i Ministerstvo průmyslu a obchodu, o každém hrozícím nebo 

skutečném poklesu nouzových zásob pod povinné minimum s uvedením 

důvodu takového poklesu a o opatřeních, která byla přijata ke zpětnému 

doplnění nouzových zásob včetně plánovaného termínu dosažení jejich 

plné výše, 

 

  

čl. 20 odst. 3 

písm. b) 

b) Komise by měla členským státům doporučit, aby uvolnily část nebo 

celý objem svých nouzových a specifických zásob do oběhu nebo aby 

přijaly jiná opatření s rovnoce nným účinkem, která povazuýjí za 

vhodná. Komise může jednat pouze po konzultaci s koordinační 

skupinou. 

   NT  

čl. 20 odst. 4 Pokud se má za to, že došlo k závažnému narušení dodávek, povolí 

Komise, aby byla do oběhu uvolněna část nebo celý objem nouzových 

zásob a specifických zásob navržených k tomuto účelu dotčenými 

členskými státy. 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  
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Poznámka 

 

čl. 20 odst. 5  Členské státy mohou uvolnit do oběhu nouzové a specifické zásoby pod 

povinnou minimální úroveň stanovenou touto směrnicí, a to v objemech, 

které musí být neprodleně uvolněny za účelem prvotní reakce v 

obzvláště naléhavých případech nebo s cílem čelit místní krizi. 

V případě tohoto uvolnění do oběhu členské státy neprodleně informují 

Komisi o uvolněném objemu. Komise předá tyto informace členům 

koordinační skupiny. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. g) 

g) neprodleně informuje Komisi o každém hrozícím nebo realizovaném 

poklesu nouzových zásob ropy pod povinné minimum s uvedením 

důvodu takového poklesu a o opatřeních, která byla přijata ke zpětnému 

doplnění zásob včetně plánovaného termínu dosažení jejich plné výše 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 6 odst. 5 

 

(5) Vláda může v naléhavých případech rozhodnout o použití 

nezbytného množství nouzových zásob i v případě, že výše nouzových 

zásob poklesne pod povinnou minimální úroveň stanovenou tímto 

zákonem. Správa o tomto rozhodnutí neprodleně informuje Komisi.  

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. f) 

(1) Správa 

f) neprodleně informuje Komisi a Mezinárodní energetickou agenturu, 

jakož i Ministerstvo průmyslu a obchodu, o každém hrozícím nebo 

skutečném poklesu nouzových zásob pod povinné minimum s uvedením 

důvodu takového poklesu a o opatřeních, která byla přijata ke zpětnému 

doplnění nouzových zásob včetně plánovaného termínu dosažení jejich 

plné výše, 

 

  

čl. 20 odst. 6 Pokud se použijí odstavce 3, 4 nebo 5, mohou členské státy dočasně 

držet zásoby na úrovni nižší, než stanoví tato směrnice. V tom případě 

Komise na základě konzultace koordinační skupiny a případně v 

koordinaci s IEA, a zejména při zohlednění situace na mezinárodních 

trzích s ropou a ropnými produkty, stanoví přiměřený časový rámec, ve 

kterém musí členské státy opět dosáhnout minimálních požadovaných 

úrovní svých zásob. 

 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 6 odst. 1 (1) Za stavu ropné nouze mohou být nouzové zásoby použity pouze 

se souhlasem vlády, která současně stanoví termín zpětného doplnění 

použitých zásob.  Komise může stanovit časový rámec pro doplnění 

použitých zásob na předchozí stav. 

 

PT  

čl. 20 odst. 7 Rozhodnutími, která Komise přijme na základě tohoto článku, nejsou 

dotčeny případné jiné mezinárodní závazky dotčených členských států. 

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 21  Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení 

vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí a přijmou 

veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování.  

 

Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 10 odst. 1 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) poruší některý ze zákazů stanovených v § 3 odst. 4, nebo 

b) jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení za účelem snížení 

spotřeby ropy a ropných produktů podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) nebo 

e), takové omezení poruší. 

 

PT  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

225/2017 

§ 10 odst. 2 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 

Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 5 000 Kč. 
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  189/1999 

ve znění 

161/2013 

 

§ 10a odst. 1 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že  

a) poruší některý ze zákazů stanovených v § 3 odst. 4, 

b) jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení spotřeby ropy a 

ropných produktů podle § 5 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i), 

takové omezení poruší, 

c) jako dovozce, zpracovatel, skladovatel, ochraňovatel, distributor ropy 

a ropných produktů nebo osoba provádějící na území České republiky 

dobývání ložisek ropy nepředá informace podle § 7,  

d) použije nouzové zásoby ropy nebo ropných produktů v rozporu s § 6 

odst. 1 nebo jejich neoprávněné použití umožní, nebo 

e) jako kontrolovaná osoba v rozporu s § 8 neodstraní ve stanoveném 

termínu nedostatky zjištěné při kontrole množství a kvality nouzových 

zásob. 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

225/2017 

§ 10a odst. 2 (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo b) 

spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b), c), d) nebo g),  

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 

c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e) nebo 

b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. e), f), h) nebo i). 

 

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

225/2017 

§ 10b odst. 1 
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 

10 odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. 

a), b) nebo c) nebo § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení 

podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c), pokud nebyl projednán příkazem na 

místě, nebo jde-li o věc postoupenou Policií České republiky podle 

odstavce 7, 

b) územní inspektorát Státní energetické inspekce, jde-li o přestupek 

podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo § 10a odst. 1 písm. a), 

c) Drážní úřad, jde-li o přestupek podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný 

porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. d), 

d) Úřad pro civilní letectví, jde-li o přestupek podle § 10 odst. 1 písm. b) 

nebo § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 

1 písm. e), 
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Poznámka 

 

e) inspektorát České obchodní inspekce, jde-li o přestupek podle § 10a 

odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. f), 

g) nebo h), 

f) celní úřad, jde-li o přestupek podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný 

porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. i), 

g) Správa, jde-li o přestupek podle § 10a odst. 1 písm. c) až e).  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

225/2017 

 

§ 10b odst. 2  (2) Policie České republiky projedná příkazem na místě přestupek podle 

§ 10 odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 

písm. a), b) nebo c).  

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

225/2017 

 

 

 

§ 10b odst. 3  (3) Pokud Policie České republiky zjistí při provádění kontroly podle § 

8 odst. 5 písm. a) skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání 

přestupku podle § 10a odst. 1 písm. b) porušením omezení podle § 5 

odst. 1 písm. b) nebo c), provede potřebné úkony k dokumentaci 

takového jednání a věc postoupí příslušnému obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností.  

  

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

225/2017 

 

§ 10b odst. 4  (4) Správu pokut uložených za přestupky podle tohoto zákona vykonává 

Celní správa České republiky. 

 

  

čl. 22 Do 31. prosince 2015 Komise přezkoumá fungování a provádění této 

směrnice.  

 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT  

čl. 23 1. Komisi je nápomocen výbor.  

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES.  

 

  Nerelevantní  z hlediska implementace NT  

čl. 24 Směrnice 73/238/EHS, směrnice 2006/67/ES a rozhodnutí 68/416/EHS 

se zrušují s účinkem ode dne 31. prosince 2012.  

 

Odkazy na zrušené směrnice a zrušené rozhodnutí se považují za odkazy 

na tuto směrnici. 

189/1999 

ve znění 

131/2015 

§ 3 odst. 8 (8) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy 

podle odstavce 7 na území jiného členského státu Evropské unie se 

zahrnují do celkové výše nouzových zásob České republiky. 

 

PT  

čl. 25 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012. 

 

Odchylně od prvního pododstavce členské státy, které nejsou k 31. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1 

poznámka 

pod čarou č. 

1 

1) Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. Září 2009, kterou se 

členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy 

nebo ropných produktů. 

 

PT  
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Poznámka 

 

prosinci 2012 členy IEA a které plně pokrývají svou domácí spotřebu 

ropných produktů prostřednictvím dovozu, uvedou dne 31. prosince 

2014 v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s čl. 3 odst. 1 této směrnice. Dokud tyto členské státy neuvedou 

tato opatření v účinnost, udržují zásoby ropy odpovídající 81 dnům 

průměrného denního čistého dovozu.  

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy 

  189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1 

poznámka 

pod čarou č. 

5 

 

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1009 ze dne 22. října 

2008, o energetické statistice. 

 

  

Čl. 25 odst. 2 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 1 

poznámka 

pod čarou č. 

1 

 

1) Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. Září 2009, kterou se 

členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy 

nebo ropných produktů. 

 

PT  

Příloha I Při výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů, jak je 

stanoveno v článku 3, se použije tato metoda:  

Ropný ekvivalent dovozu ropných produktů se stanoví jako součet 

čistého dovozu ropy, NGL, rafinérských poloproduktů a jiných 

uhlovodíků podle definice v části 4 přílohy B nařízení (ES) č. 

1099/2008, přičemž výsledek se upraví s ohledem na případné změny 

stavu zásob a sníží o 4 % odpovídající výtěžku primárního benzinu 

(nebo je-li průměrná míra výtěžku primárního benzinu na území státu 

vyšší než 7 %, sníží o skutečnou čistou spotřebu primárního benzinu 

nebo o průměrnou míru výtěžku primárního benzinu), a přičte k čistému 

dovozu všech dalších ropných produktů kromě primárního benzinu, 

rovněž upraveném s ohledem na případné změny stavu zásob a 

vynásobeném koeficientem 1,065.  

Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají. 

 

165/2013 Příloha č. 1 METODA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU ČISTÉHO 

DOVOZU ROPNÝCH PRODUKTŮ 

1) Ropný ekvivalent čistého dovozu ropných produktů se stanoví jako 

součet čistého dovozu surové ropy, kapalné podíly zemního plynu 

(NGL), rafinérských poloproduktů a jiných uhlovodíků7), přičemž  

a) výsledek se upraví o případné změny stavu zásob a  

b) sníží se o 4 % odpovídající výtěžku primárního benzinu (nebo je-li 

průměrná míra výtěžku primárního benzinu na území státu vyšší než 7 

%, sníží se o skutečnou čistou spotřebu primárního benzinu nebo o 

průměrnou míru výtěžku primárního benzinu), a 

c) přičte se k čistému dovozu všech dalších ropných produktů kromě 

primárního benzinu, upravenému s ohledem na případné změny stavu 

zásob a vynásobeném koeficientem 1,065. 

2) Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají7). 
7) Příloha B, část 4 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 

1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném 

znění.    

 

PT  

  165/2013 § 4 odst. 1  Průměrný denní čistý dovoz se vypočte na základě ropného ekvivalentu 

čistého dovozu v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 1 této 

vyhlášky.  

  

                                                 
7) Příloha B, část 4 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění.    
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Příloha II Pro účely článku 3 se při výpočtu ropného ekvivalentu domácí spotřeby 

použije tato metoda:  

Domácí spotřeba se stanoví jako součet „zjištěných hrubých 

vnitrozemských dodávek“ agregátů, jak jsou vymezeny v části 3.2.1 

přílohy C nařízení (ES) č. 1099/2008, pouze v případě těchto produktů: 

motorový benzin, letecký benzin, tryskové palivo benzinového typu 

(tryskové palivo naphtového typu nebo JP4), tryskové palivo 

petrolejového typu, ostatní petrolej, plynový olej/motorová nafta 

(destilovaný topný olej) a topný olej (vysokosirný a nízkosirný) podle 

definice v části 4 přílohy B nařízení (ES) č. 1099/2008.  

Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají.  

Ropný ekvivalent domácí spotřeby se vypočte vynásobením 

koeficientem 1,2. 

 

165/2013 Příloha č. 2  METODA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCÍ 

SPOTŘEBY 

a) Domácí spotřeba se stanoví jako součet zjištěných hrubých 

vnitrozemských dodávek agregátů8) pouze v případě těchto produktů3): 

1. motorový benzin, 

2. letecký benzin,  

3. tryskové palivo benzinového typu,  

4. tryskové palivo naftového typu,  

5. tryskové palivo petrolejového typu,  

6. ostatní petrolej,  

7. plynový olej, 

8. motorová nafta,  

9. topný olej (vysokosirný a nízkosirný). 

 

b) Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají7). 

c) Ropný ekvivalent domácí spotřeby se vypočte vynásobením 

koeficientem 1,2. 
3) Příloha C nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 

ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v části 3.1 prvního 

odstavce, v platném znění. 
7) Příloha B, část 4 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 

1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném 

znění.   
8) Příloha C, část 3.2.1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném 

znění. 

 

PT  

  165/2013 § 4 odst. 2 (2) Průměrná denní domácí spotřeba se pro účely výpočtu specifických 

zásob podle § 2a zákona vypočte  na základě ropného ekvivalentu 

domácí spotřeby v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 2 této 

vyhlášky.  

 

  

Příloha III Pro výpočet úrovně zásob se použijí tyto metody:  

Aniž je dotčen případ uvedený v čl. 4 odst. 3, nesmí být žádné množství 

započítáno do stavu zásob více než jedenkrát.  

Zásoby ropy se snižují o 4 % odpovídající průměrnému výtěžku 

primárního benzinu.  

Zásoby primárního benzinu ani zásoby ropných produktů pro 

mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají.  

165/2013 Příloha č. 3  METODA VÝPOČTU ÚROVNĚ UDRŽOVANÝCH NOUZOVÝCH 

ZÁSOB 

1) Žádné množství nesmí být započítáno do stavu nouzových zásob více 

než jedenkrát. 

2) Zásoby surové ropy3) se snižují o 4 % odpovídající průměrnému 

výtěžku primárního benzinu.  

3) Zásoby primárního benzinu a zásoby ropných produktů pro 

PT 

 

 

                                                 
8) Příloha C, část 3.2.1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění. 
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Ostatní ropné produkty jsou započítány do zásob jednou ze dvou 

následujících metod. Metodu, kterou si zvolily, musí členské státy 

používat po celý příslušný kalendářní rok.  

Členské státy mohou:  

a) zahrnout veškeré další zásoby ropných produktů uvedených v části 

3.1 prvním odstavci přílohy C nařízení (ES) č. 1099/2008 a vypočítat 

jejich ropný ekvivalent vynásobením množství koeficientem 1,065, nebo  

b) zahrnout zásoby pouze těchto produktů: motorového benzinu, 

leteckého benzinu, tryskového paliva benzinového typu (tryskového 

paliva naphtového typu nebo JP4), tryskového paliva petrolejového 

typu, ostatního petroleje, plynového oleje/motorové nafty (destilovaného 

topného oleje) a topného oleje (vysokosirného a nízkosirného) a 

vypočítat jejich ropný ekvivalent vynásobením množství koeficientem 

1,2. Do výpočtu zásob lze zahrnout množství držená: — v nádržích 

rafinérií, — ve sběrných terminálech, — v potrubních nádržích, — na 

nákladních člunech, — v pobřežních tankerech, — v tankerech v 

přístavu, — ve vnitrozemských zásobnících lodí, — na dně nádrží, — 

jako provozní zásoby, — významnými spotřebiteli na základě zákonem 

stanovené povinnosti nebo jiné formy kontroly orgány veřejné moci. 

Tato množství, s výjimkou množství držených v nádržích rafinérií, v 

potrubních nádržích nebo ve sběrných terminálech, však nelze zahrnout 

do výpočtu úrovně specifických zásob, pokud jsou tyto zásoby 

vypočítávány odděleně od nouzových zásob. Do výpočtu zásob nelze 

nikdy zahrnout: a) dosud nevytěženou ropu; b) zásoby držené: — v 

ropovodech, — v železničních nádržkových vozech, — v zásobnících 

námořních lodí, — v čerpacích stanicích a maloobchodních prodejnách, 

— ostatními spotřebiteli, — v tankerech na moři, — jako vojenské 

zásoby. Při výpočtu svých zásob musí členské státy snížit množství 

zásob vypočtená výše uvedeným způsobem o 10 %. Toto snížení se týká 

všech množství, která byla zahrnuta do daného výpočtu. 10 % snížení se 

však neuplatní při výpočtu úrovně specifických zásob nebo úrovně 

jednotlivých kategorií specifických zásob, pokud jsou tyto zásoby nebo 

kategorie posuzovány 

mezinárodní námořní zásobníky7) se nezapočítávají.  

4) Ostatní ropné produkty3) se započítávají do nouzových zásob podle 

této metody: 

 

a) do nouzových zásob se zahrnují pouze tyto produkty3):  

1. motorový benzin,  

2. letecký benzin,  

3. tryskové palivo benzinového typu,  

4. tryskové palivo naftového typu,  

5. tryskové palivo petrolejového typu,  

6. ostatní petrolej,  

7. plynový olej, 

8. motorová nafta,  

9. topný olej (vysokosirného a nízkosirného).  

Jejich ropný ekvivalent se vypočte vynásobením množství koeficientem 

1,2. 

 

b) do výpočtu úrovně udržovaných nouzových zásob lze zahrnout 

množství držená:  

1. v nádržích rafinérií,  

2. ve sběrných terminálech,  

3. v potrubních nádržích,  

4. na nákladních člunech,  

5. v pobřežních tankerech,  

6. v tankerech v přístavu,  

7. ve vnitrozemských zásobnících lodí, 

 8. na dně nádrží,  

9. jako provozní zásoby.  

 

c) Tato množství, s výjimkou množství držených v nádržích rafinérií, v 

potrubních nádržích nebo ve sběrných terminálech, však nelze zahrnout 

do výpočtu úrovně specifických zásob, pokud jsou tyto zásoby 

vypočítávány odděleně od nouzových zásob.  

 

d) Do výpočtu nouzových zásob nelze zahrnout:  

1. dosud nevytěženou ropu,  

2. zásoby držené:  

2.1 v ropovodech,  

2.2 v železničních nádržkových vozech,  

2.3 v zásobnících námořních lodí,  

2.4 v čerpacích stanicích a maloobchodních prodejnách,  

2.5 ostatními spotřebiteli,  
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Poznámka 

 

2.6 v tankerech na moři,  

2.7 jako vojenské zásoby.  

 

e) Při výpočtu nouzových zásob se množství vypočtené úrovně 

uvedeným způsobem sníží o 10 %, které pokrývají průměrné minimální 

provozní potřeby a nečerpatelné zbytky. Toto snížení se týká všech 

množství, která byla zahrnuta do daného výpočtu.  

 

f) Snížení o 10% se neuplatní při výpočtu úrovně specifických zásob 

nebo úrovně jednotlivých kategorií specifických zásob, pokud jsou tyto 

zásoby nebo kategorie posuzovány odděleně od nouzových zásob. 
3) Příloha C nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 

ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v části 3.1 prvního 

odstavce, v platném znění. 
7) Příloha B, část 4 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 

1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném 

znění.   

  

  165/2013 § 4 odst. 4  

 

(4) Úroveň udržovaných nouzových zásob se vypočte podle přílohy č. 3 

této vyhlášky.  

 

  

  165/2013 § 4 odst. 5 (5) K výpočtu  úrovně nouzových zásob udržovaných k určitému 

okamžiku se použijí údaje podle přílohy č. 3 této vyhlášky. 

 

  

Příloha IV Každý členský stát každý měsíc vypracuje a předloží Komisi konečný 

statistický výkaz úrovně zásob, které jsou skutečně drženy k poslednímu 

dni kalendářního měsíce, vypočítané buď na základě počtu dní čistého 

dovozu ropy, nebo na základě počtu dní domácí spotřeby ropy, v 

souladu s článkem 3. Ve statistickém výkazu musí být podrobně 

uvedeny důvody, proč byl za základ výpočtu zvolen počet dní dovozu 

nebo naopak počet dní spotřeby, a dále musí být upřesněno, která z 

metod stanovených v příloze III byla použita.  

Pokud jsou některé zásoby, jež byly zahrnuty do výpočtu úrovně zásob 

držených podle článku 3, drženy mimo území státu, musí být v každém 

výkazu podrobně uvedeny zásoby držené jednotlivými členskými státy a 

příslušnými ústředními správci zásob, a to k poslednímu dni období, k 

němuž se výkaz vztahuje. Každý členský stát musí ve výkazu dále pro 

každý jednotlivý případ uvést, zda jde o zásoby držené na základě 

přenesení povinnosti na žádost jednoho nebo více hospodářských 

subjektů, nebo zda jde o zásoby držené na jeho žádost nebo na žádost 

jeho ústředního správce zásob.  

Pokud jde o zásoby držené členským státem na jeho území pro jiné 

189/1999 

ve znění 

161/2013 

§ 9 odst. 1 

písm. e) 

(1) Správa 

e) předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický 

přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich 

požadavků; tyto přehledy předkládá též Ministerstvu průmyslu a 

obchodu,  

 

PT  
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Celex: 32009L0119 Lhůta pro implementaci 31.12.2012 Úřední věstník                     L 265 2009 Gestor SSHR Zpracoval (jméno+datum): Ing. Robert Velký, Mgr. Petra 

Molková 28.11.2018 

Název: Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat 

minimální zásoby ropy nebo ropných produktů 

Schválil    (jméno+datum): JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.  

28.11.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

členské státy nebo ústřední správce zásob, musí uvedený členský stát 

vypracovat a předložit Komisi výkaz, v němž budou zásoby uvedeny 

podle kategorie produktů k poslednímu dni každého kalendářního 

měsíce. Ve výkazu členský stát dále zejména pro každý jednotlivý 

případ uvede příslušný členský stát nebo ústředního správce zásob a 

příslušná množství.  

Statistické výkazy uvedené v této příloze musí být Komisi předloženy 

do 55 dní následujících po měsíci, k němuž se vztahují. Tytéž výkazy 

musí být rovněž předloženy do dvou měsíců po obdržení žádosti 

Komise. Tyto žádosti mohou být učiněny nejpozději pět let po dni, k 

němuž se údaje vztahují. 

  165/2013 § 6 odst. 1 (1) Správa zpracovává a předkládá měsíčně Komisi statistický výkaz 

úrovně nouzových zásob skutečně udržovaných k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, vypočtený na základě ropného ekvivalentu čistého 

dovozu ropných produktů, v  případě specifických zásob na základě 

počtu dní domácí spotřeby.  

 

  

  165/2013 § 6 odst. 6 (6) Seznam nouzových zásob obsahuje tyto údaje: 

a) označení vlastníka nouzových zásob, 

b) místo skladování a vlastníka skladovacího zařízení, 

c) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných 

produktů, 

d) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona, 

e) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného 

členského státu Evropské unie se uvede i název tohoto státu. 

 

  

  165/2013 § 6 odst. 7 (7) Správa zašle Komisi seznam nouzových zásob, který obsahuje  

a) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných 

produktů, 

b) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona, 

c) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného 

členského státu Evropské unie i název tohoto státu, 

do 25. února kalendářního roku.  Seznam obsahuje údaje k poslednímu 

dni předchozího kalendářního roku. 

  

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  189/1999 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)  1.11.1999 
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2.  89/1995  Zákon č. 89/1995 Sb., O státní statistické službě 15.6.1995 

3.  411/2000 Zákon č. 411/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

1.1.2001 

4.  81/2004 Zákon č. 81/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 11.3.2004 

5.  563/1991 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 1.1.1992 

6.  353/2001 Zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2002 

7.  304/2008 Zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 1.1.2009 

8.  239/2012 Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 496/2012 1.9.2012 

9.  219/2000 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2001 

10.  296/2007 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v 

souvislosti s jeho přijetím, ve znění pozdějších předpisů 

1.1.2008 

11.  412/2005 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2006 

12.  439/2004 Zákon č. 439/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 26.7.2004 

13.  522/2005 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 1.1.2006 

14.  240/2008 Nařízení vlády č. 240/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací  1.8.2008 

15.  101/2000 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2000 

16.  161/2013 Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nouzových zásobách ropy) 

1.7.2013 

17.  165/2013 Vyhláška 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  

1.7.2013 

18.  250/2014 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 1.1.2015 

19.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1.1.2016 

20.  250/2018 Vyhláška ze dne 19. října 2018 o Programu statistických zjišťování na rok 2019 1. 1. 2019 

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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