
V. 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

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   

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB8JK2GD3)



 

1 
 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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.   

1.2 Definice problému 
Dne 19. října 2018 přijala Evropská komise Prováděcí směrnici Komise (EU) 2018/1581, 
kterou se mění Směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat 
zásoby (dále jen „Prováděcí směrnice“). Prováděcí směrnice byla přijata v návaznosti 
na Směrnici Rady (EU) 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá 
povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (dále jen „Směrnice“). 
Prováděcí směrnice ukládá členským státům přijmout a zveřejnit právní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto Prováděcí směrnicí nejpozději do 19. října 2019 s účinností těchto 
předpisů od 1. ledna 2020. Neprovedení transpozice by pro ČR znamenalo neplnění závazku 
vyplývajícího z členství EU, tudíž by byla transpozice považována za nesplněnou. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Oblast nouzových zásob ropy a ropných produktů je v právním řádu ČR upravena samostatným 
zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů 
pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, 
o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
• Správa státních hmotných rezerv 

• Český statistický úřad 

1.5 Popis cílového stavu 
Uvést v soulad 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 s Prováděcí směrnicí.  

1.6 Zhodnocení rizika 
V případě ponechání současného stavu, což by pro ČR znamenalo neplnění závazku 
vyplývajícího z členství EU, by byla transpozice považována za nesplněnou. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Neprovedení transpozice Prováděcí směrnice do právního řádu ČR by znamenalo nesoulad 
s legislativou EU, což by pro ČR znamenalo neplnění závazku vyplývajícího z členství EU, 
tudíž by byla transpozice považována za nesplněnou. 
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2.2 Varianta 1 
Provedení transpozice Prováděcí směrnice do právního řádu ČR znamená dosažení 
požadovaného souladu legislativy ČR s legislativou EU, a to novelou zákona č. 189/1999 Sb., 
o nouzových zásobách ropy. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Navrhovaná právní úprava není spojena s nároky na náklady, nenese sebou žádné zvýšení 
nákladů státního rozpočtu oproti stávajícímu stavu. Přínosem navrhované právní úpravy 
je soulad právního řádu ČR s legislativou EU. 

3.2 Náklady 
Předkládaný návrh zákona nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

3.3 Přínosy 
Přínosem předkládaného návrhu zákona je především zvýšení přesnosti výpočtu ročního 
závazku na držení nouzových zásob ropy a ropných produktů v důsledku prodloužení doby 
pro zpracování statistických údajů za předchozí kalendářní rok.  

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Předkládaný návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet ani v jedné variantě. Přínosem bude 
dosažení požadovaného souladu ČR s legislativou EU ve variantě 1.  

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Varianta 1 je preferovaná pro naplnění legislativních závazků vyplývajících pro Českou 
republiku s EU, tedy implementace Prováděcí směrnice do právního řádu ČR.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci a vynucování navrhované právní úpravy bude odpovědná Správa státních 
hmotných rezerv. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Správa státních hmotných rezerv v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, bude průběžně sledovat, do jaké míry a zda vůbec splnila navrhovaná právní úprava 
sledované cíle a její dopady. 

7 Konzultace a zdroje dat 
• MPO 
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• MF  

8 Seznam použitých zkratek 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MF Ministerstvo financí 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D. 
Vedoucí Kanceláře předsedy 
Správa státních hmotných rezerv 
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana  
email: zjankovsky@sshr.cz 
tel: +420 222 806 258, 725 401 124 
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