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Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
 

k návrhu  

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 
 
 

 
 

I. Úvod: 

 

V roce 2009 byly směrnice upravující oblast nouzových zásob ropy nahrazeny novou 

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

povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.  

 

Usnesením vlády ČR ze dne 8. června 2009 bylo rozhodnuto o zvýšení ropné 

bezpečnosti České republiky. V novele zákona je toto navrhováno navýšením 

nouzových zásob o maximálně 30 dní nad mezinárodně stanovené povinné minimum 

90 dní vytvořením tzv. „strategických rezerv“. Financování tohoto navýšení má být 

zajištěno zavedením daně z vybraných ropných produktů.  

 

Další částí návrhu novely zákona je zajištění ropné bezpečnosti České republiky 

ochranou zařízení pro potrubní přepravu ropy a ropných produktů a jejich 

skladovacích zařízení. 

 

Na pokrytí nákladů, spojených především se zaváděním systému strategických 

zásob a rovněž na částečné pokrytí nákladů spojených se zvýšením nouzových 

zásob podle požadavků směrnice Rady ES, se zavádí nová daň z ropných produktů 

ve výši 140 Kč na 1000 l nebo 1t ropných produktů.  

 

II. Připomínky a návrhy změn: 

 

„Malá RIA“ pracuje se třemi variantami možné regulace, přičemž variantu nulovou je 

třeba považovat pouze za formální, jelikož Česká republika je vázána naplněním 

směrnice Rady ES do 31.12.2012. Další dvě varianty počítají s transponováním 
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směrnice Rady ES. Liší se v tom, že první varianta zvyšuje nouzové zásoby pouze 

v rozsahu povinnosti dle směrnice, druhá varianta obsahuje i zavedení systému 

strategických zásob. Se zavedením ochranných pásem počítají obě varianty.  

 

Vlastní RIA je formálně strukturována podle metodických požadavků, obsahuje 

všechny části, které by malá RIA měla obsahovat.  

 

Věcné řešení druhé varianty je dále rozpracováno do šesti subvariant, lišících se 

v nárocích na státní rozpočet podle toho, za jak dlouho bude dosaženo nové úrovně 

strategických zásob ropy požadovaných usnesením vlády z r. 2009, podle toho, jak 

bude naplněn požadavek směrnice Rady ES a podle toho, zda budou nové 

skladovací prostory financovány ze státního rozpočtu. Věcné řešení srozumitelně 

a dostatečných způsobem popisuje v jednotlivých variantách možné dopady na státní 

rozpočet. Argumenty, podle nichž dopady zavedení nové daně na podnikatelské 

subjekty budou marginální a na cenách pohonných hmot se reálně neprojeví, jsou 

přijatelné.  

 

Návrh řešení v malé RIA doporučuje zvýšení nouzových zásob ropných produktů 

podle požadavků směrnice Rady ES do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, 

s tím, že toto zvýšení bude z významné části hrazeno státním rozpočtem. Další 

zvyšování nouzových zásob na úroveň 120 dnů čistých dovozů je pak doporučováno 

rozvrhnout na 15 let, aby byly náklady pokryty nově zaváděnou daní. Ropné 

bezpečnosti České republiky podle požadavků usnesení vlády z roku 2009 bude tedy 

v tomto případě dosaženo v roce 2028.  

 

 

III. Závěr:  

 

Komise pro hodnocení dopadů regulace doporučuje předloženou závěrečnou zprávu 

z hodnocení dopadů regulace schválit.  

 

 

 

Vypracoval:       Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc. v.r. 

RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.     předseda komise 

 

 

  


