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VI. 

 

Platné znění dotčených částí zákona s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění  
 

 

Platné znění zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné 

nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 

ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona 

č. 131/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ  

 

NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 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.  

  

 

§ 2  

 

Vytváření a udržování nouzových zásob  

 

 (1) Nouzové zásoby jsou státními hmotnými rezervami1a).  

  

 (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.  

  

 (3) Výše nouzových zásob se přepočítává nejpozději k 31. březnu 30. červnu každého 

roku.  

  

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

  

 (5) Pokud nebudou udržovány specifické zásoby, Správa zajistí, aby nejméně jedna 

třetina nouzových zásob splňovala podmínky stanovené v § 2a odst. 2, 3 a 4.  
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 (6) Druhy ropy a skladbu vybraných ropných produktů vhodných pro skladování v 

nouzových zásobách, způsob výpočtu průměrného denního čistého dovozu a průměrné denní 

domácí spotřeby a způsob výpočtu výše nouzových zásob, jež má Česká republika povinnost 

udržovat, stanoví prováděcí právní předpis.  

  

 

____________________ 

 

  

1) Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá 

povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.  

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. 

 

1a) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 

předpisů.  

  

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

  

3) Dohoda o mezinárodním energetickém programu, vyhlášená pod č. 46/2001 Sb. m. s.  

  

4) Dohoda o mezinárodním energetickém programu, vyhlášená pod č. 46/2001 Sb. m. s.  

  

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099 ze dne 22. října 2008, o energetické 

statistice.  

  

6) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

  

7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.  

  

8) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

  

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

  

10) Čl. 8 směrnice Rady 2009/119/ES.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB7BJDH6T)

aspi://module='EU'&link='32009L0119%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='ASPI'&link='97/1993%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='46/2001%20Sb.m.s.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='46/2001%20Sb.m.s.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='40/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='255/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='255/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='EU'&link='32009L0119%2523%25C8l.8'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009L0119%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/

