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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
308

USNESENÍ
hospodářského výboru
ze 42. schůze
ze dne 10. června 2020

k vládnímu 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 – sněmovní tisk 552

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu
náměstka ministra průmyslu a obchodu René Neděly, zpravodajské zprávy poslance Pavla
Staňka a po obecné a podrobné rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR p r o j e d n a t a s c h v á l i t
sněmovní tisk 552 ve znění schválených pozměňovacích návrhů
1.

V čl. I se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V § 1a se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které
zní:
„l) tikety rezervační smlouva na přednostní nákup určitého množství zásob ropy
a ropných produktů v případě vyhlášení stavu ropné nouze.“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

2.

V čl. I se za bod 3 (dosavadní bod 2) doplňují body 4 až 8, které znějí:
„4. V § 3 odstavec 13 zní:
„(13) Skladování nouzových zásob České republiky na území jiného členského státu
Evropské unie vyžaduje předchozí souhlas vlády.“.
5. V § 3 se za odstavec 15 vkládají nové odstavce 16 a 17, které znějí:
„(16) Skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území
České republiky, včetně skladování formou tiketů, vyžaduje pro dobu trvání skladování
nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky

předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).
Ministerstvo si před vydáním rozhodnutí vyžádá vyjádření Správy. Předchozí souhlas
ministerstva je vyžadován i v případě zvýšení objemu skladovaných nouzových zásob
v průběhu trvání souhlasu o skladování nebo rozšíření pověření ke skladování
nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území České republiky.
(17) Žádost o souhlas ministerstva podle odstavce 16 musí obsahovat:
a) identifikační údaje žadatele,
b) název členského státu Evropské unie, pro který jsou nouzové zásoby na území
České republiky skladovány,
c) identifikační údaje subjektu, pro který jsou nouzové zásoby skladovány,
d) místo skladování nouzových zásob jiného členského státu Evropské unie na území
České republiky,
e) množství skladovaných nouzových zásob,
f) doba, po kterou budou nouzové zásoby na území České republiky skladovány,
g) údaj, zda se jedná o nouzové zásoby ve formě ropy nebo ropných produktů. “.
Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 18.
6. V § 5 odst. 1 se text „§ 3 odst. 16“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 18“.
7. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „Ministerstvu průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem
„ministerstvu“.
8. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy
„ministerstvo“.“.
3.

Za čl. I se vkládá nový čl. II, který zní:
„Čl. II
Přechodné ustanovení
Žádosti o souhlas vlády se skladováním nouzových zásob podané přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se posoudí podle dosavadních právních předpisů.“.
Dosavadní článek II se označuje jako článek III.

4.

V čl. III. se slova „dnem 1. ledna 2020“ nahrazují slovy „patnáctým dnem po jeho
vyhlášení“.

II.

Z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně
technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III.

P o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV.

P o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

Ondřej POLANSKÝ v. r.
ověřovatel výboru

Pavel STANĚK v. r
zpravodaj výboru

Radim FIALA v. r.
předseda výboru

