
IX 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Správy státních hmotných 
rezerv ze dne 10. prosince 2018, s termínem pro zaslání připomínek do 11. ledna 2019. K materiálu nebyly uplatněny žádné zásadní 
připomínky a dále bylo uplatněno devět doporučujících připomínek, a to čtyřmi připomínkovými místy.  

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zemědělství 

V textu k obsahu poznámky pod čarou č. 1 v navrhovaném 
právním předpisu chybí za výrazem „2018/1581,“ slova „ze 
dne 19. října 2018,“. 

Akceptováno, materiál upraven 

Úřad vlády 
ČR – Odbor 
kompatibility 

V rozdílové tabulce je nutno upravit znění poznámky pod 
čarou č. 1 tak, aby odpovídala textu návrhu, kde je 
směrnice citována správně (chybí uvedení data přijetí 
směrnice a nesprávně je uvedeno velké „S“ ve slově 
směrnice). V názvu předpisu EU uvedeném v závěru 
tabulky pak chybí slovo „Komise“. 

Akceptováno, materiál upraven 

 U srovnávací tabulky ke směrnici 32009L0119 navrhujeme 
provést aktualizaci textu implementačních předpisů, neboť 
například zákon č. 189/1999 Sb. byl již od roku 2015 
dvakrát novelizován, přičemž novely zasáhly i do 
vykazovaných ustanovení a jeho současné znění tedy již 
nekoresponduje s vykazovaným zněním (ve znění novely 
č. 131/2015 Sb.). 

Akceptováno, materiál upraven 

 U srovnávací tabulky ke směrnici 32018L1581 k příloze I 
směrnice doporučujeme uvádět ve sloupci vyhodnocení 
„DT“, neboť úpravu přílohy ve vyhlášce bude nutné ještě 
provést. 

Akceptováno, materiál upraven 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB8JK2LFV)



Stránka 2 (celkem 2) 

 V páté části důvodové zprávy doporučujeme zpřesnit 
označení předpisů EU v souladu s jejich názvem v 
Úředním věstníku EU – v označení prováděcí směrnice 
2018/1581 chybí slovo „Komise“, u směrnice 2009/119/ES 
je pak navíc text „(EU)“. 

Akceptováno, materiál upraven 

 K čl. 2 písm. h) směrnice 2009/119/ES: 
Žádáme o sdělení, kde je provedena definice 
mezinárodních námořních zásobníků, kterou obsahuje 
část 2.1 přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008. Zákon s 
tímto pojmem podle našich poznatků nepracuje, vyhláška 
již ano, ale pouze v souvislosti s jejich nezapočítáváním v 
rámci jednotlivých metod výpočtu. 

Akceptováno, vysvětleno – definice bude provedena v rámci 
novely vyhlášky 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, a to vložením 
definice mezinárodních námořních zásobníků do § 2 této vyhlášky 

Ministerstvo 
financí 

K předloženému návrhu novely zákona o nouzových 
zásobách ropy dáváme k uvážení nad rámec navrhované 
novely nahradit v § 2 odst. 2 slova „referenčního roku" 
slovy „v referenčním roce". Tento obrat podle našeho 
názoru lépe odpovídá sledovanému záměru 

Neakceptováno, vysvětleno – smyslem předložené novely je 
pouze zapracovat text 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. Dále není SSHR známo, že by uvedený text byl 
zpochybňován ze strany adresátů této normy. SSHR však 
uvedenou připomínku bere v potaz a při nejbližší novele zákona 
č. 189/1999 Sb., byť by se jednalo opětovně pouze o zapracování 
předpisu EU, by již případnou tuto změnu vložilo do návrhu 
novelizace před zahájením MPŘ. MF s vysvětlením souhlasí. 

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučujeme úvodní větu navrhovaného právního 
předpisu koncipovat způsobem stanoveným čl. 55 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, tj. vypustit pro nadbytečnost 
slova „ve znění pozdějších předpisů“ a dále odstranit 
všechna nadbytečná spojení „ve znění“, která následují za 
zákonem č. 560/2004 Sb. 

Akceptováno, materiál upraven 

 K poznámce pod čarou č. 1: 
Navrhujeme název nově doplňovaného předpisu uvést ve 
znění, pod nímž byl publikován v Úředním věstníku 
Evropské unie, tj. odstranit nadbytečnou čárku před slovy  
„ze dne….“. 

Akceptováno, materiál upraven 

V Praze dne 14. ledna 2019 

Vypracoval: JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D. Podpis: 
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