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Vládní návrh

ZÁKON
ze dne………2011,
kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Zákon stanoví pravomoc
a) vlády,
b) ústředních správních úřadů, České národní banky, krajských úřadů, obecních úřadů
obce s rozšířenou působností (dále jen „správní úřad“) a
c) orgánů územních samosprávných celků
při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva
a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských
opatření pro krizové stavy.“.
2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „podle §10“ zrušují.
3. V § 2 odst. 1 se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).
4. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) uchováním výrobních schopností uchování provozuschopných výrobně
technologických zařízení a dokumentace ve vlastnictví dodavatele mobilizační
dodávky nebo dodavatele nezbytné dodávky určených k zahájení nebo rozšíření
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výroby předmětu mobilizační nebo nezbytné dodávky a pro jinou výrobu
nevyužívaných,“.
5. V § 2 odst. 1 písm. j) bodě 1 a v § 19 odst. 3 se slova „právo hospodaření“
nahrazují slovy „příslušnost hospodařit“.
6. V § 3 odst. 1 písm. b) se slovo „hasičských“ zrušuje, slovo „a“ se nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a zdravotnické záchranné služby“.
7. V § 5 písm. a) se slovo „uvolnění“ nahrazuje slovem „použití“.
8. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo „řádnou“ zrušuje.
9. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které zní:
„f) se podílí na systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků správních úřadů
a dodavatelů mobilizačních dodávek v oblasti hospodářských opatření pro krizové
stavy, který zajišťuje Správa státních hmotných rezerv.“.
10. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Ústřední správní úřad v okruhu své působnosti zajišťuje nezbytnou dodávku,
a) kterou krajský úřad nemůže zajistit v rámci svého správního obvodu,
b) jejíž význam přesahuje správní obvod kraje, nebo
c) jedná-li se o podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,
záchranných sborů, havarijních služeb nebo zdravotnické záchranné služby zřízených
v okruhu jeho působnosti.“.
11. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:
„§ 7
Orgány kraje
(1) Hejtman kraje (dále jen „hejtman”) zajišťuje připravenost kraje v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy; ostatní orgány kraje se na této připravenosti
podílejí. Za tímto účelem hejtman
a) řídí a kontroluje přípravu a provedení hospodářských opatření pro krizové stavy,
b) zajišťuje přidělení zásob pro humanitární pomoc,
c) nařizuje regulační opatření podle § 21.
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(2) Krajský úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
a) zpracovává plán nezbytných dodávek kraje s využitím plánů nezbytných dodávek
obcí s rozšířenou působností, jejichž zpracování koordinuje,
b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel
kraje,
c) zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
(3) Na území hlavního města Prahy plní úkoly krajského úřadu v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy Magistrát hlavního města Prahy.

§8
Orgány obce s rozšířenou působností
(1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního
obvodu obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové
stavy; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v systému hospodářských
opatření pro krizové stavy
a) zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností,
b) plní úkoly uložené krajským úřadem,
c) zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
(3) Na území hlavního města Prahy plní úkoly obecního úřadu obce
s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy úřad
městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy.
(4) Starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy má
v systému hospodářských opatření pro krizové stavy stejné pravomoci jako starosta
obce s rozšířenou působností.“.
12. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „hasičských“ zrušuje, slovo „a“ se nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , zdravotnické záchranné služby
a Policie České republiky“.
13. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
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14. V § 10 odst. 2 se slovo „její odběratel“ nahrazuje slovy „orgán krizového řízení,
který o ní rozhodl“.
15. V § 10 odst. 3 větě první, § 13 odst. 4, § 15 větě druhé a v § 16 odst. 1 větě
druhé se slovo „odborně“ nahrazuje slovem „věcně“.

16. V § 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
17. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud věcně příslušný ústřední správní úřad prokazatelně nemůže zajistit
nezbytnou dodávku v okruhu své působnosti, požádá Správu státních hmotných rezerv
o vytvoření pohotovostních zásob nebo o uhrazení nákladů na uchování výrobních
schopností.“.
18. § 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 a 24 zní:
„§ 11
Pohotovostní zásoby
(1) Pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému
státních hmotných rezerv24).
(2) O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního
úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. V souladu
s tímto rozhodnutím Správa státních hmotných rezerv poskytne pohotovostní zásoby
příjemci, kterým může být správní úřad nebo orgán územní samosprávy nebo sbor
či služba podle § 10 odst. 1 písm. b). Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní
zásoby fyzické nebo právnické osobě nebo jiné organizační složce státu.
(3) Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány,
je příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě
je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě
smlouvy uzavřené se Správou státních hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje
Správa státních hmotných rezerv na základě žádosti předložené příjemcem do 60 dnů
po zrušení krizového stavu. Pokud příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží,
je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa
státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit11). V případě nevrácení poskytnutých
pohotovostních zásob se postupuje podle právních předpisů upravujících hospodaření
s majetkem státu.
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_________________________
24) Zákon č. 97/1993 Sb.
11) § 7 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb.“.
19. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních
hmotných rezerv na základě požadavku hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou
působností. Přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně
postiženým krizovou situací zajišťuje hejtman nebo starosta obce s rozšířenou
působností, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby
se neuhrazují, ani nevracejí.“.
20. V § 15 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto plánu předává“ vkládají
slova „do 30 dnů po zpracování“.
21. V § 16 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.
22. V § 16 odst. 6 se slovo „Odborně“ nahrazuje slovem „Věcně“.
23. V § 17 větě druhé se za slova „krizových stavů u“ vkládá slovo „územně“
a slovo „orgánu“ se zrušuje.
24. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin a výrobků
a dodávek služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovými plány
v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické
nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné.“.
25. V § 20 odst. 2 se slovo „přijata“ nahrazuje slovem „nařízena“ a slovo
„vyhlášena“ se nahrazuje slovem „nařízena“.
26. V § 20 odst. 3 se slovo „vyhlášených“ nahrazuje slovem „nařízených“.
27. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „krajský hejtman,“ nahrazují
slovy „hejtman nebo“, slova „nebo starosta určené obce“ se zrušují a slova „místo
podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky“ se nahrazují slovy „bydliště,
sídlo, místo podnikání nebo sídlo organizační složky podniku“.
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28. V § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „krajský“ zrušuje a za slovo
„hejtman“ se vkládá slovo „nařídit“.
29. V § 21 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „zavést“ zrušuje.
30. V § 21 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „na něž vznikne spotřebiteli nárok“
nahrazují slovy „které lze spotřebiteli prodat“.
31. V § 21 odst. 2 písm. b) se slovo „přijmout“ zrušuje.
32. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Povinnosti nařízené podle odstavců 1 a 2 jsou krizovými opatřeními podle § 3
odst. 2 krizového zákona.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
33. V § 21 odst. 4 se slova „a výdaje“ zrušují.
34. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu může hejtman
nebo starosta obce s rozšířenou působností v území, pro které byl vyhlášen krizový
stav, nařídit opatření uvedená v odstavcích 1 a 2, pokud již taková opatření nenařídila
vláda.“.
35. V § 22 odst. 1 písm. b) se slova „veřejně obchodovatelnými“ nahrazují slovem
„kótovanými“.
36. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnického materiálu“ nahrazují slovy
„zdravotnických prostředků“.
37. V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „prostředky v českých korunách na účtech
u bank“ nahrazují slovy „peněžními prostředky na účtech u osob oprávněných
poskytovat platební služby“.
38. V § 23 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 25 zní:
„(3) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může guvernér České národní banky
rozhodnutím vyhlášeným formou sdělení ve Sbírce zákonů
a) rozhodnout o zásadních měnově politických opatřeních18),
b) stanovit kurs české koruny vůči cizím měnám,
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c) omezit nebo zakázat bezhotovostní a hotovostní převody mezi poskytovateli
finančních služeb,
d) přerušit správní řízení vedená Českou národní bankou,
e) omezit nebo zakázat výkon činností povolených Českou národní bankou,
f) omezit nebo zakázat nákup a vývoz devizových hodnot25) a čerpání prostředků
z devizových účtů, zavést nabídkovou povinnost devizových hodnot a stanovit její
rozsah,
g) omezit nebo zakázat osobám oprávněným poskytovat platební služby poskytování
úvěrů a prodej úvěrových produktů,
h) omezit nebo zakázat vývoz české koruny.
______________________
18) § 5 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
25) § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů.“.
39. § 24 zní:
„§ 24
(1) Správní úřad kontroluje ve své působnosti přípravu hospodářských opatření
pro krizové stavy a po vyhlášení krizových stavů jejich plnění a účinnost.
(2) Správa státních hmotných rezerv kontroluje správní úřady, subjekty
hospodářské mobilizace a dodavatele mobilizačních a nezbytných dodávek v celém
rozsahu přípravy plánovaných hospodářských opatření pro krizové stavy a prověřuje
jejich plnění a účinnost. Kontroluje rovněž využívání finančních prostředků
přidělených z její rozpočtové kapitoly právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
zapojeným do systému hospodářských opatření pro krizové stavy.“.
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

40. Hlava V včetně nadpisu zní:
„HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 25
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 3 písm. f) nebo § 23
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odst. 3 písm. h), nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. b) nebo § 22 odst. 1
písm. c).
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(3) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se horní hranice pokuty
uvedené v odstavci 2 písm. b) zvyšuje na dvojnásobek.
§ 25a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 1 nebo § 23 odst. 3,
b) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 1 nebo 2 nebo § 22 odst. 1,
c) jako subjekt hospodářské mobilizace použije osvědčení o jmenování v rozporu
s § 17,
d) v rozporu s § 16 odst. 3 nevrátí osvědčení o jmenování subjektem hospodářské
mobilizace nebo takové osvědčení použije v době, kdy rozhodnutí o odvolání subjektu
hospodářské mobilizace nabylo právní moci, nebo
e) nepředá nebo neaktualizuje vybrané údaje podle § 15.
a)
b)
c)
d)

(2) Za správní delikt se uloží pokuta
do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

(3) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se horní hranice pokuty
uvedené v odstavci 2 písm. b) až d) zvyšuje na dvojnásobek.
§ 26
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže,
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
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a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní úřad
o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do pěti let ode dne, kdy byl spáchán. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu se běh lhůt přerušuje.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby
nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle § 25 odst. 1 a § 25a odst. 1 písm. a) a b) v prvním
stupni projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu v případech
regulačních opatření nařízených starostou obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad ve svém správním obvodu v případech regulačních opatření
nařízených hejtmanem,
c) Česká národní banka v případech regulačních opatření vyhlášených guvernérem
České národní banky,
d) ústřední správní úřad podle své působnosti v případech nařízení vlády.
(6) Správní delikty podle § 25a odstavce 1 písm. c) až e) projednává v prvním
stupni Správa státních hmotných rezerv.
(7) Uložení pokuty podle § 25 a § 25a nezbavuje povinnou osobu povinnosti
odstranit ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem protiprávní stav.“.
41. § 27a zní:
„§ 27a
Působnosti stanovené hejtmanovi, krajskému úřadu, starostovi obce
s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle
tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.“.
42. Za § 27a se vkládají nové § 27b a § 27c, které znějí:
„§ 27b
Správní úřady při přípravě a přijetí opatření podle tohoto zákona využívají
informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy.
Informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy musí
splňovat pravidla obdobně jako informační systémy krizového řízení podle krizového
zákona.
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§ 27c
V době krizového stavu se na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto
zákona nevztahuje správní řád, s výjimkou základních zásad činnosti správních
orgánů; to neplatí, jde-li o rozhodování a ukládání povinností podle § 16, 25, 25a
nebo 26 tohoto zákona.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

A. OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace – malá RIA
1. Důvod předložení
Název
Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 153/2010 Sb.
Identifikace problému
Důvodem předložení návrhu novely zákona č. 241/2000 Sb., je uvést
do souladu dva zákony v oblasti krizové legislativy, a to zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„krizový zákon“) a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o hospodářských opatřeních“).
Návrh novely zákona o hospodářských opatřeních je předkládán v návaznosti
na zákon č. 430/2010 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2011 mění krizový zákon.
Hlavním důvodem pro předložení návrhu zákona je nutnost promítnout do zákona
o hospodářských opatřeních novelizovaná ustanovení krizového zákona tak, aby byla
dotčená ustanovení zákona o hospodářských opatřeních v souladu s krizovým
zákonem, neboť oba tyto zákony jsou úzce propojeny.
Předkládaný návrh zákona zároveň zohledňuje zkušenosti z desetileté aplikace
stávající právní úpravy oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a reaguje též
na skutečnost, že se v průběhu realizace zákona objevily v praxi nové, efektivnější
způsoby řešení dané problematiky. Zejména se jedná o přesnější úpravu vztahů
a kompetence v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy na krajské a obecní
úrovni a upřesnění postavení a kompetence obcí s rozšířenou působností.
Vzhledem k těmto skutečnostem považuje předkladatel současnou právní
úpravu hospodářských opatření pro krizové stavy v některých směrech za vhodnou
k novelizaci. Novela zákona o hospodářských opatřeních zahrnuje pouze dílčí, nikoli
však zásadní systémové změny. Na nutnosti provést navrhovanou novelu se shoduje
12

předkladatel i spolupracující správní orgány, které se na aplikaci zákona
o hospodářských opatřeních podílejí a jejichž připomínky jsou rovněž předmětem
navrhované novely.
Novela zákona o hospodářských opatřeních je potřebná pro upřesnění podmínek
k materiálnímu zabezpečení účinného řešení krizových stavů, včetně zajištění obrany
země za stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Cíle zamýšlené úpravy
Navrhovanou právní úpravou má být dosaženo těchto cílů:
1. Sjednotit právní normy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
se zákonem č. 430/2010 Sb., kterým se mění krizový zákon a ostatními souvisejícími
zákony se zaměřením na úpravu kompetencí a působností správních úřadů
(pro potřebu tohoto dokumentu zahrnuje ministerstvo a jiný ústřední správní úřad,
Českou národní banku, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností,
Magistrát hlavního města Prahy, úřad městské části stanovené statutem hlavního města
Prahy).
2. Zařadit Českou národní banku, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské
části stanovené statutem hlavního města Prahy mezi správní úřady zabezpečující
hospodářská opatření pro krizové stavy.
3. Doplnit povinnosti a pravomoci hejtmana kraje a starosty obce s rozšířenou
působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy.
4. Doplnit v systému nouzového hospodářství využití nezbytných dodávek
pro podporu činnosti zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.
5. Upravit a jednoznačně vymezit používané pojmy podle potřeb vyplývajících
z praktických zkušeností při realizaci zákona o hospodářských opatřeních po dobu
jeho dosavadní účinnosti.
6. Poskytovat pohotovostní zásoby na principu centrální koordinace poskytování
věcných zdrojů.
7. Vytvořit právní rámec pro vzdělávání v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy organizované Správou státních hmotných rezerv v součinnosti
s ostatními správními úřady.
8. V odůvodněných případech umožnit využít opatření pro zachování výrobních
schopností také pro zajištění nezbytné dodávky.
9. Sjednotit používanou terminologii s ostatními souvisejícími právními předpisy.
10. Upravit pravomoci guvernéra České národní banky za stavu ohrožení státu
a válečného stavu.
11. Upravit provádění kontrol přípravy, plnění a účinnosti hospodářských opatření
pro krizové stavy.
12. Upravit ustanovení hlavy V. Přestupky a správní delikty.
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Rizika spojená s nečinností
V případě, že navrhovaná novela zákona o hospodářských opatřeních nebude
realizována, bude přetrvávat rozpor v některých ustanoveních krizového zákona
a zákona o hospodářských opatřeních. Ponecháním tohoto stavu může dojít k dvojímu
výkladu stejné věcné problematiky jako je například působnost jednotlivých správních
úřadů.
Nenaplnění dalších cílů, které si novela zákona o hospodářských opatřeních
vytýčila, může zapříčinit vznik rizika problémového zajišťování některých komodit
za krizových situací z důvodu, že nebude možné využít v plném rozsahu všechna
hospodářská opatření pro celý rozsah krizových stavů (například využití možnosti
zajištění nezbytné dodávky uchováním výrobních schopností dodavatele i v systému
nouzového hospodářství a nejenom v systému hospodářské mobilizace).
Současně nedojde k zákonné podpoře zařazení všech vybraných správních
úřadů do systému hospodářských opatření pro krizové stavy s přidělením patřičné
působnosti a pravomocí, jejíž potřeba vyplynula z praktických zkušeností při řešení
krizových situací v období účinnosti zákona.
Výše uvedené skutečnosti nevytvářejí riziko vedoucí k nefunkčnosti systému
hospodářských opatření pro krizové stavy, ale nerealizování novely zákona
o hospodářských opatřeních povede k tomu, že nebudou v plné míře využity všechny
jeho možnosti a nedojde k zjednodušení a navýšení efektivity řízení předmětné oblasti.
Současně bude přetrvávat možnost dvojího výkladu některých ustanovení podle
různých zákonů.
2. Návrh variant řešení
a) Varianta č. 0 – tzv. nulová varianta
Nulová varianta vychází z předpokladu zachování současné právní úpravy
a neřešení výše uvedených problémů.
b) Varianta č. 1
Varianta č. 1 odpovídá obsahu navrhované novely zákona o hospodářských
opatřeních. Při hledání nejvhodnějších možných řešení identifikovaných problémů,
které by mohly vést ke stanovenému cíli, byla reálně zvažována pouze varianta č. 1,
neboť bez provedení legislativní úpravy některých ustanovení zákona není možné
identifikované problémy řešit.
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat nulovou variantu.
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3. Dotčené subjekty
Navrhovaná novela zákona o hospodářských opatřeních se týká správních
úřadů, fyzických a právnických osob, které se podílejí na přípravě systému
hospodářských opatření pro krizové stavy nebo uvedený systém při těchto situacích
využívají anebo mohou být tímto systémem ve své činnosti ovlivněny.
Jedná se zejména o tyto subjekty:
-

vládu,

-

ministerstva a jiné ústřední správní úřady,

-

Českou národní banku,

-

Policii České republiky,

-

zdravotnickou záchrannou službu,

-

Správu státních hmotných rezerv,

-

orgány územních samosprávných celků,

-

krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy,

-

úřady městských částí stanovených Statutem hlavního města Prahy,

-

obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

-

dodavatele mobilizačních dodávek,

-

subjekty hospodářské mobilizace.

4. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Nulová varianta
Nulová varianta nepřináší žádné přínosy s výjimkou přínosu spočívajícího
v nerealizování legislativního procesu.
Varianta č. 1
a) Náklady
Realizací novely zákona o hospodářských opatřeních nedojde k systémovým
změnám, které by vyžadovaly navýšení zpracovávané agendy jednotlivých subjektů
zapojených do systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Nadále zde budou
působit pouze stávající instituce nebo úřady. V této souvislosti se nepředpokládá, že
provedené dílčí změny si reálně vyžádají nárůst počtu personálu nebo finančních
nákladů na jejich řešení. Náklady spočívají především v realizaci legislativního
procesu, přičemž tyto náklady jsou již dnes z části vynakládány, bez ohledu na
skutečnost, zda bude legislativní proces tohoto návrhu realizován.
Se zákonnou úpravou odpovědnosti za vzdělávání zaměstnanců správních úřadů
a dodavatelů mobilizačních dodávek v oblasti hospodářských opatření pro krizové
15

stavy nejsou spojeny další finanční náklady, které by v současné době již nebyly
vynakládány z rozpočtové kapitoly Správy státních hmotných rezerv.
Novelizací zákona o hospodářských opatřeních nedojde k potřebě navýšení
finančních nákladů ve vztahu ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům.
b) Přínosy podle cílů
Cíl 1, 2, 3, 5) Zkvalitnění vzájemné návaznosti jednotlivých činností, které jsou
prováděny určenými orgány a správními úřady při přípravě a realizaci krizových
opatření podle ustanovení právních předpisů řešících oblast krizového řízení.
Cíl 4) Poskytnutí nezbytných dodávek v systému nouzového hospodářství
pro podporu činnosti zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky (touto
úpravou bude umožněno rozšířit možnosti jejich materiálního zabezpečení při řešení
krizových situací).
Cíl 6) Sjednocení systému nakládání se státními hmotnými rezervami pro všechny
kraje, ve kterém bude nezaměnitelná koordinační role Ústředního krizového štábu.
Předcházející systém zvýhodňoval ty kraje, v jejichž správním obvodu byly sklady
státních hmotných rezerv rozmístěny. Zvýhodnění spočívalo v tom, že příslušným
krajům bylo umožněno samostatně rozhodnout za krizových situací o použití
pohotovostních zásob uskladněných v jejich správním obvodu. U ostatních krajů
podléhalo využití těchto zásob schválení ústředním správním úřadem, na základě jehož
požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. Úpravou ustanovení této oblasti
budou podmínky všech krajů k využití pohotovostních zásob postaveny na stejnou
úroveň. Zároveň se zpřesňuje postup pro nakládání s pohotovostními zásobami
a definuje jejich příjemce.
Cíl 7) Nastavení základního právního rámce pro vytvoření systému vzdělávání
zaměstnanců správních úřadů a dodavatelů mobilizačních dodávek v oblasti
hospodářských opatření pro krizové stavy stanovením odpovědnosti Správě státních
hmotných rezerv a dalším dotčeným ústředním správním úřadům za organizaci
a provádění odborných příprav a vzdělávání v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy.
Cíl 8) Zavedení principu „uchování výrobních schopností“ do systému nouzového
hospodářství umožní v odůvodněných případech zajistit požadované nedostatkové
komodity i mimo systém hospodářské mobilizace.
Cíl 9) Precizace textu v souvislosti s terminologickými změnami v jiných právních
předpisech.
Cíl 10) Upravení pravomocí guvernéra České národní banky v souladu se změnou
některých souvisejících právních předpisů tak, aby reflektovaly současné postavení
ČNB jako orgánu dohledu nejen nad bankami, ale i nad dalšími osobami působícími
na finančním trhu, tedy pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry atd.
Cíl 11) Upravení pravomoci provádění kontrol přípravy a účinnosti hospodářských
opatření pro krizové stavy pro správní úřady a Správu státních hmotných rezerv.
16

Cíl 12) Upravení oblasti přestupků a správních deliktů v souladu s instruktážním
materiálem Ministerstva vnitra „Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních
deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“.
c) Konzultace
Dotčené správní úřady v oblasti krizového řízení byly o připravované novelizaci
zákona o hospodářských opatřeních informovány a na pracovní úrovni proběhly
konzultace k právním úpravám jednotlivých ustanovení. Užší spolupráce byla
navázána s Generálním ředitelstvím HZS ČR v souvislosti se zákonem č. 430/2010
Sb., kterým se mění krizový zákon, který byl připravován v jeho gesci.
Ke konzultacím byly rovněž využívány pracovní porady s tajemníky Bezpečnostních
rad krajů a konzultace s odpovědnými pracovníky ČNB. Vznesené podněty k úpravě
zákona o hospodářských opatřeních byly analyzovány a v podstatné míře zapracovány
do novely zákona o hospodářských opatřeních.
5. Návrh řešení
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je návrh novely zákona
o hospodářských opatřeních, která odstraňuje terminologické a výkladové problémy
vyskytující se při aplikaci zákona o hospodářských opatřeních a která zajišťuje soulad
s krizovým zákonem ve znění jeho poslední novely provedené zákonem č. 430/2010
Sb. Varianta legislativních změn zákona o hospodářských opatřeních (varianta č. 1)
naplňuje uvedené cíle 1) až 12).
Variantu nelegislativních změn nelze pro naplnění stanovených cílů využít,
z tohoto důvodu není uvedeno její hodnocení. Totéž se týká i tzv. nulové varianty.
6. Implementace a vynucování
Implementace a vynucování opatření zavedených novelou zákona
o hospodářských opatřeních bude zajištěno zákonnými prostředky vyplývajícími
ze zákona o hospodářských opatřeních. Tímto zákonem se stanoví kompetence
ústředních správních úřadů, Správy státních hmotných rezerv, krajských úřadů
a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti kontroly přípravy a účinnosti
hospodářských opatření pro krizové stavy.
Realizace opatření bude v kompetenci Správy státních hmotných rezerv
a dalších dotčených správních úřadů.
7. Přezkum účinnosti
Konzultační a kontrolní činnost k účinnosti novely zákona o hospodářských
opatřeních bude zabezpečována Správou státních hmotných rezerv v souladu
se zplnomocněním stanoveným v novele zákona o hospodářských opatřeních.
Výsledky budou analyzovány a na jejich základě budou přijímána opatření k účinnosti
zákona o hospodářských opatřeních.
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8. Zhodnocení platného právního stavu
Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy je upravena zejména těmito
základními právními předpisy:
 ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv,
ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o hospodářských opatřeních prošel v minulém období několika
novelizacemi. Jedná se o zákony č. 320/2002 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 237/2004 Sb.,
č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 153/2010 Sb.
Pro přehled se obecně uvádí zaměření změn, k nimž na základě dosavadních novel
v zákoně o hospodářských opatřeních došlo.
V případě zákona č. 320/2002 Sb. šlo o změny zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů.
Zákonem č. 354/2003 Sb. byly realizovány změny související s přijetím zákona
o spotřební dani.
Zákonem č. 237/2004 Sb. byly realizovány změny související s přijetím zákona
o dani z přidané hodnoty.
Zákonem č. 413/2005 Sb. byly realizovány změny související s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Zákonem č. 444/2005 Sb. došlo ke změně některých zákonů v souvislosti
se změnou zákona o územních finančních orgánech.
Zákonem č. 296/2007 Sb. došlo ke změně některých zákonů v souvislosti
se změnou zákona o úpadku a způsobech jeho řešení.
Zákonem č. 281/2009 Sb. byly realizovány změny související s přijetím zákona
o daňovém řádu.
Poslední změna vyplývá ze zákona č. 153/2010 Sb., jímž došlo ke změně
některých zákonů v souvislosti se změnou zákona o elektronických komunikacích.
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9. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, slučitelnost s akty Evropské unie a vztahu a dopadů navrhovaného
řešení na rovnost mužů a žen
Navrhovaná právní úprava byla zpracována v souladu s právními předpisy vyšší
právní síly a v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Východiskem pro návrh zákona bylo respektování Ústavy České republiky a Listiny
základních práv a svobod.
Princip rovnosti mužů a žen není návrhem zákona narušen.
Předložený návrh není v rozporu s právem Evropských společenství a s právem
Evropské unie je plně slučitelný. Problematika jím upravená je řešena v působnosti
každého členského státu.
10. Dopad na státní rozpočet, veřejné rozpočty, podnikatelské a životní prostředí
Návrh zákona neklade nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty
(rozpočty krajů a obcí). Navržená právní úprava nebude mít dopady na podnikatelské
prostředí.
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na sociální prostředí ani
na životní prostředí.
11. Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu o hodnocení dopadů regulace podle
obecných zásad:
Jméno a příjmení

Ing. Peter Bysterský

Útvar

ředitel odboru koncepce a koordinace hospodářských opatření

Telefon

222 806 261

e-mail

pbystersky@sshr.cz

Jméno a příjmení

Mgr. Alena Černá

Útvar

vedoucí legislativně právního oddělení

Telefon

222 806 225

e-mail

acerna@sshr.cz
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K Čl. I
K bodu 1
Zákon nově upravuje také pravomoci ČNB a orgánů územních samosprávných
celků při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.
K bodu 2
Příslušné ustanovení o obsahu plánu nezbytných dodávek je v § 10 tímto
zákonem zrušeno.
K bodu 3
V § 2 odst. 1 se písm. h) zrušuje z toho důvodu, že okruh subjektů, na který
se zákon o hospodářských opatřeních vztahuje, je již vymezen v § 1 odst. 2 tohoto
zákona.
K bodu 4
Zavádí se bližší specifikace pojmu uchování výrobních schopností a rozšíření
možnosti zajistit tímto způsobem v odůvodněných případech také nezbytnou dodávku
v systému nouzového hospodářství.
K bodu 5
Návrh vyplývá z terminologické změny podle zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu 6
Pojem „hasičský záchranný sbor“ se upravuje na „záchranný sbor“, který
je v souladu s terminologií ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Určení hospodářských
opatření pro krizové stavy se rozšiřuje také na zdravotnickou záchrannou službu,
jako jednu za základních složek integrovaného záchranného systému.
K bodu 7
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Pojem uvolnění se nahrazuje pojmem použití, který vychází z ustanovení
§ 4 písmeno c).
K bodu 8
Ruší se nevhodný pojem.
K bodu 9
Organizace odborné přípravy a vzdělávání v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy je v současné době stanovena Statutem Správy státních hmotných
rezerv schváleným usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293. Důvodem návrhu
je vytvořit právní rámec pro zajištění dalšího profesního vzdělávání organizovaného
Správou státních hmotných rezerv v součinnosti s dalšími ústředními správními úřady,
které je v současnosti prováděno v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového
řízení, schválenou usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14
a z hlediska zavedené terminologie jednoznačně vymezit o jaký druh vzdělávání
se jedná (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice).
K bodu 10
Zpřesňuje se působnost ústředního správního úřadu při zajišťování nezbytné
dodávky v okruhu jeho působnosti.
K bodu 11
Zpřesňuje se působnost orgánů kraje a Magistrátu hlavního města Prahy
v návaznosti na novelizaci krizového zákona provedenou zákonem č. 430/2010 Sb.
Stávající formulace neumožňovala u orgánů kraje jednoznačný výklad jejich
povinností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy.
Zpřesňuje se působnost orgánů obce s rozšířenou působností v návaznosti
na novelizaci krizového zákona provedenou zákonem č. 430/2010 Sb.
K bodu 12
Pojem „hasičský záchranný sbor“ se upravuje na „záchranný sbor“, který
je v souladu s terminologií ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Použití systému nouzového
hospodářství se za krizových stavů rozšiřuje také na zdravotnickou záchrannou
službu a Policii České republiky, jako základní složky integrovaného záchranného
systému.
K bodu 13
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Ustanovení je obsahem § 6, § 7 a § 8 a odstraňuje se také nežádoucí
a zavádějící definice obsahu plánu nezbytných dodávek.

K bodu 14
Pojem „ její odběratel“ se nahrazuje pojmem „orgán krizového řízení, který o ní
rozhodl“. Navrhovaná úprava navazuje na ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 240/2000
Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona
č. 430/2010 Sb.
K bodu 15
Pojem „odborně příslušný ústřední správní úřad“ se v souladu s pojmoslovím
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje na „věcně příslušný ústřední
správní úřad“.
K bodu 16
Souvisí se změnou ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) a změněnou rolí jiných
ústředních správních úřadů v návaznosti na novelizaci krizového zákona provedenou
zákonem č. 430/2010 Sb.
K bodu 17
Zařazení uchování výrobních schopností umožní zvýšit připravenost
bezpečnostního systému zejména na zajištění uspokojování základních potřeb
a ochranu obyvatelstva a podporu výkonu státní správy.
K bodu 18
Způsob nakládání se státními hmotnými rezervami je uveden v zákoně
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších
předpisů. Původní decentralizovaný systém poskytování pohotovostních zásob již
není aktuální. Současný systém je postaven na principu centrální koordinace
poskytování věcných zdrojů na úrovni Ústředního krizového štábu (viz usnesení vlády
ze dne 7. dubna 2003 č. 345). K tomuto účelu byl centralizován i systém skladování
pohotovostních zásob. V současné době je rozhodující část pohotovostních zásob
uložena na území pěti krajů a zákon nesmí neodůvodněně preferovat ty kraje,
na jejichž území jsou pohotovostní zásoby skladovány. Pro tento účel uzavírá příjemce
pohotovostních zásob se Správou státních hmotných rezerv veřejnoprávní smlouvu
podle § 160 odst. 3 správního řádu nebo občanskoprávní smlouvu.
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K bodu 19
Ustanovení se zpřesňuje v návaznosti na novelizaci krizového zákona
provedenou zákonem č. 430/2010 Sb.

K bodu 20
Tímto ustanovením se stanoví lhůta, do kdy je dodavatel mobilizační
dodávky povinen předat a aktualizovat vybrané údaje z plánu opatření
hospodářské mobilizace příslušným subjektům.
K bodu 21
Ustanovení se ruší v návaznosti na nový § 27c.
K bodu 22
Pojem „odborně příslušný ústřední správní úřad“ se v souladu s pojmoslovím
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje na „věcně příslušný ústřední
správní úřad“.
K bodu 23
Zpřesnění textu. Krajský úřad je jedním z orgánů kraje, sám nemá žádné
orgány. Z hlediska územního upřesnění je doplněno, u kterého krajského úřadu
požadavek daný subjekt hospodářské mobilizace podá.
K bodu 24
Ustanovení se zpřesňuje v návaznosti na předchozí změny.
K bodům 25 a 26
Ustanovení se zpřesňuje v návaznosti na novelizaci krizového zákona
provedenou zákonem č. 430/2010 Sb.
K bodům 27 až 31
Jedná se o upřesnění terminologie legislativně technického charakteru.
K bodu 32
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Tímto ustanovením jsou hospodářská opatření pro krizové stavy dle § 20 odst. 1
a 2 vymezena jako krizová opatření dle § 3 odst. 2 krizového zákona.
K bodu 33
Jedná se o úpravu legislativně technického charakteru.

K bodu 34
Účelem doplnění uvedeného ustanovení je rozšíření pravomoci hejtmana
a starosty obce s rozšířenou působností o možnost využít oprávnění k přijetí
regulačních opatření nejen za stavu nebezpečí, ale v případě potřeby i za krizových
stavů vyhlašovaných vládou.
K bodu 35
Ustanovení se aktualizuje v návaznosti na změny v odborné terminologii.
K bodu 36
Změnou se sjednocuje terminologie se zákonem č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu 37
Návrh úpravy reaguje na skutečnost, že peněžní prostředky nejsou vedeny jen
na účtech banky, ale i u jiných osob oprávněných poskytovat platební služby, jako
je např. družstevní záložna. Účet pro svého klienta může vést i obchodník s cennými
papíry. Dále se navrhuje vztáhnout omezení (zákaz) nakládat s peněžními prostředky
na tyto prostředky v jakékoliv měně. Poskytovatelé platebních služeb nevedou peněžní
prostředky jen v českých korunách, ale i v jiných měnách. Při volné směnitelnosti
české koruny by omezení nebo zákaz vztahující se pouze na českou korunu nenaplnily
smysl tohoto ustanovení zákona. Pojem „osoby oprávněné poskytovat platební služby“
je terminus technicus zákona o platebním styku, který zahrnuje banky (včetně
stavebních spoření) a spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz,
platební instituce, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, včetně obdobných
zahraničních osob, které mají na území České republiky pobočku, a dále Českou
národní banku. Pojem „peněžní prostředky na účtu“ zahrnuje jak „bezhotovostní
prostředky“, tak i „elektronické peníze“ ve smyslu zákona o platebním styku.
K bodu 38
Navrhuje se, aby guvernér ČNB opatření uvedená v § 23 odstavec 3 činil
rozhodnutím vyhlášeným formou sdělení ve Sbírce zákonů a dodržoval při tom postup
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stanovený v § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Dosavadní zákon stanoví, že opatření ČNB za stavu ohrožení státu a válečného
stavu guvernér rozhodne, stanoví atp., zavádí monokratický způsob řízení v určité
situaci, aniž by současně upravil formu vyhlašování opatření ČNB během této situace
a aniž by stanovil procesní postup pro výkon působnosti ČNB v této oblasti.
Rozhodnutí guvernéra ČNB vyhlašované formou sdělení ve Sbírce zákonů
by tento monokratický princip dotvořilo i po formální stránce. Vyhlašování opatření
ČNB rozhodnutím guvernéra formou sdělení ve Sbírce zákonů se zdá praktičtější
a vhodnější než původně navrhované nařízení vlády, a to jak z hlediska
na vládě nezávislého postavení ČNB, tak i z hlediska zapojení ČNB do Evropského
systému centrálních bank, ve kterém je nezávislost jednotlivých centrálních bank
podmínkou jejich účasti v systému i jeho fungování.
V navrhovaném § 27c se počítá s tím, že v době krizového stavu se bude
rozhodování guvernéra ČNB ohledně regulačních opatření vyhlášených dle § 23
odstavec 3 řídit základními zásadami činnosti správních orgánů vymezenými v hlavě
II správního řádu.
K bodu 39
Současná právní úprava nebyla dostatečně transparentní. Správě státních
hmotných rezerv se nově umožňuje kontrolovat všechny dodavatele mobilizačních
a nezbytných dodávek. S ohledem na jejich význam pro systém hospodářských
opatření pro krizové stavy se navrhuje rozšíření oprávnění Správy státních hmotných
rezerv k jejich kontrole.
K bodu 40
Ustanovení hlavy V upravující oblast správních deliktů bylo uvedeno
do souladu s metodikou Ministerstva vnitra obsaženou v materiálu „Zásady právní
úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné
správy“.
K bodu 41
Ustanovení se upravuje v souvislosti s rozšířením pravomocí hejtmana
a starosty obce s rozšířenou působností v § 7 a § 8.
K bodu 42
Pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy se využívají na všech
stupních krizového řízení informační systémy, a proto je nutné, aby jejich používání
bylo zakotveno v zákoně obdobně, jak to řeší pro oblast krizového řízení § 26
krizového zákona.
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Stanoví se vztah ke správnímu řádu za krizových stavů pro rozhodování
a ukládání povinností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.

K Čl. II
Účinnost zákona se stanoví k 1. lednu 2012.

V Praze dne 29. června 2011

předseda vlády

ministr průmyslu a obchodu
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
241
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Změna: 413/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 153/2010 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH PRO KRIZOVÉ STAVY
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí1),
nouzový stav2), stav ohrožení státu3) a válečný stav4) (dále jen "krizové stavy") a přijetí
hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.

1)

§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon).
2)
Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
3)
Čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
4)
Čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky.
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(2) Zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí
hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva a povinnosti fyzických
a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.
(2) Zákon stanoví pravomoc
a) vlády,
b) ústředních správních úřadů, České národní banky, krajských úřadů, obecních
úřadů obce s rozšířenou působností (dále jen „správní úřad”) a
c) orgánů územních samosprávných celků
při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví
též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí
hospodářských opatření pro krizové stavy.
§2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) hospodářským opatřením pro krizové stavy organizační, materiální nebo finanční
opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné
dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů (dále
jen "nezbytná dodávka"),
b) dodavatelem nezbytné dodávky fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická
osoba se sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby
se sídlem v zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět
své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné
dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky,
c) plánem nezbytných dodávek samostatná část krizového plánu zpracovaná správním
úřadem v systému nouzového hospodářství podle § 10,
d) systémem hospodářské mobilizace organizační, materiální, personální a jiná
opatření, kterými ústřední správní úřad zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby
ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu
a válečného stavu,
e) plánem hospodářské mobilizace samostatná část krizového plánu zpracovaná
ústředním správním úřadem v systému hospodářské mobilizace,
f) plánem opatření hospodářské mobilizace samostatná část plánu krizové
připravenosti5) zpracovaná dodavatelem mobilizační dodávky v systému hospodářské
mobilizace,
g) mobilizační dodávkou nezbytná dodávka pro podporu ozbrojených sil
a ozbrojených bezpečnostních sborů uskutečňovaná po vyhlášení stavu ohrožení státu
a válečného stavu,
5)

§ 29 zákona č. 240/2000 Sb.
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h) správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou
působností a příslušný orgán obce, které krajský úřad podle zvláštního právního
předpisu6) uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje (dále jen
"určená obec"), a správní úřad podřízený ústřednímu správnímu úřadu, který má
působnost v rámci územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou
působností,
ih) podnikající fyzickou osobou fyzická osoba, která je podnikatelem podle zvláštního
zákona7),
j) uchováním výrobních schopností uchování speciálních technologických zařízení ve
vlastnictví dodavatele mobilizační dodávky určených k zahájení nebo rozšíření výroby
předmětu mobilizační dodávky a pro jinou výrobu nevyužívaných, v
provozuschopném stavu,
i) uchováním výrobních schopností uchování provozuschopných výrobně
technologických zařízení a dokumentace ve vlastnictví dodavatele mobilizační
dodávky nebo dodavatele nezbytné dodávky určených k zahájení nebo rozšíření
výroby předmětu mobilizační nebo nezbytné dodávky a pro jinou výrobu
nevyužívaných,
kj) infrastrukturou k přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy (dále
jen "infrastruktura")
1. stavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy
ve vlastnictví České republiky, k nimž má právo hospodaření příslušnost
hospodařit správní úřad,
2. stavby sloužící pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy, k nimž
má Česká republika zřízeno věcné břemeno a které jsou ve vlastnictví
právnických nebo podnikajících fyzických osob,
3. technické zabezpečení staveb podle bodu 1 vnitřními rozvody inženýrských
a telekomunikačních sítí, počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí,
4. technologické vybavení staveb podle bodu 1,
5. pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obsluhu
staveb podle bodu 1.
(2) Dodavatel, který se podílí na splnění nezbytné dodávky, je považován
za dodavatele nezbytné dodávky ve smyslu tohoto zákona.
§3
(1) Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení
krizových stavů a jsou určena

6)
7)

§ 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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a) k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území České republiky
umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví (dále jen "základní
životní potřeba"),
b) pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,
hasičských záchranných sborů, a havarijních služeb a zdravotnické záchranné
služby,
c) pro podporu výkonu státní správy.
(2) Přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy organizují správní úřady.
§4
Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje
a) systém nouzového hospodářství,
b) systém hospodářské mobilizace,
c) použití státních hmotných rezerv8),
d) výstavbu a údržbu infrastruktury,
e) regulační opatření.

HLAVA II
PŮSOBNOST ORGÁNŮ V SYSTÉMU HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ
PRO KRIZOVÉ STAVY
§5
Vláda
Vláda v systému hospodářských opatření pro krizové stavy rozhoduje o
a) bezplatném uvolnění použití státních hmotných rezerv,
b) použití regulačních opatření,
c) použití opatření systému hospodářské mobilizace.

8)

§ 4 a 5 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv,
ve znění pozdějších předpisů.
30

§6
Ústřední správní úřad
(1) Ústřední správní úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
v okruhu své působnosti9)
a) vypracovává koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy jako součásti
koncepce rozvoje svěřeného odvětví,
b) zpracovává plán nezbytných dodávek,
c) uplatňuje požadavky na vytvoření státních hmotných rezerv u Správy státních
hmotných rezerv,
d) kontroluje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy u právnických
a podnikajících fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodářství nebo
do systému hospodářské mobilizace a poskytuje potřebné informace o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy těmto osobám,
e) odpovídá za řádnou přípravu činností umožňující uskutečnění regulačních opatření.,
f) se podílí na systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků správních úřadů
a dodavatelů mobilizačních dodávek v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy, který zajišťuje Správa státních hmotných rezerv.
(2) Ústřední správní úřad v okruhu své působnosti zajišťuje nezbytnou dodávku
a) kterou krajský úřad nebo jiný správní úřad s působností na územním obvodu kraje
nemůže zajistit v rámci svého území nebo v okruhu jeho působnosti,
b) jejíž význam přesahuje územní obvod kraje,
c) pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů,
hasičských záchranných sborů a havarijních služeb zřízených v okruhu jeho
působnosti.
(2) Ústřední správní úřad v okruhu své působnosti zajišťuje nezbytnou
dodávku,
a) kterou krajský úřad nemůže zajistit v rámci svého správního obvodu,
b) jejíž význam přesahuje správní obvod kraje, nebo
c) jedná-li se o podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních
sborů, záchranných sborů, havarijních služeb nebo zdravotnické záchranné
služby zřízených v okruhu jeho působnosti.

9)

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
31

§7
Krajský úřad
Krajský úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy v přenesené
působnosti
a) zpracovává plán nezbytných dodávek,
b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel
kraje,
c) rozhoduje o použití regulačních opatření.
§7
Orgány kraje
(1) Hejtman kraje (dále jen „hejtman”) zajišťuje připravenost kraje
v systému hospodářských opatření pro krizové stavy; ostatní orgány kraje
se na této připravenosti podílejí. Za tímto účelem hejtman
a) řídí a kontroluje přípravu a provedení hospodářských opatření pro krizové
stavy,
b) zajišťuje přidělení zásob pro humanitární pomoc,
c) nařizuje regulační opatření podle § 21.
(2) Krajský úřad v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
a) zpracovává plán nezbytných dodávek kraje s využitím plánů nezbytných
dodávek obcí s rozšířenou působností, jejichž zpracování koordinuje,
b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb
obyvatel kraje,
c) zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
(3) Na území hlavního města Prahy plní úkoly krajského úřadu v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy Magistrát hlavního města Prahy.
§8
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy připravují a vyhlašují regulační opatření a
plní úkoly uložené jim krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.
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§8
Orgány obce s rozšířenou působností
(1)
Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost
správního obvodu obce s rozšířenou působností v systému hospodářských
opatření pro krizové stavy; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této
připravenosti podílejí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v systému hospodářských
opatření pro krizové stavy
a) zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností,
b) plní úkoly uložené krajským úřadem,
c) zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
(3) Na území hlavního města Prahy plní úkoly obecního úřadu obce
s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
úřad městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy.
(4) Starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy má
v systému hospodářských opatření pro krizové stavy stejné pravomoci jako
starosta obce s rozšířenou působností.
§9
zrušen
HLAVA III
SYSTÉM HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY
DÍL 1
Systém nouzového hospodářství
§ 10
(1) Systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro
a) uspokojení základních životních potřeb,
b) podporu činnosti hasičských záchranných sborů, a havarijních služeb, zdravotnické
záchranné služby a Policie České republiky,
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c) podporu výkonu státní správy
probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy.
(2) Ústřední správní úřad, a krajský úřad zpracují plány nezbytných dodávek,
které obsahují seznam nezbytných dodávek a přehled jejich dostupných dodavatelů,
kteří podnikají v jejich správních obvodech.
(3) (2) Nezbytnou dodávku hradí její odběratel orgán krizového řízení, který
o ní rozhodl.
(4) (3) Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele
nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u toho ústředního správního
úřadu, kterému zvláštní právní předpis10) svěřuje v daném okruhu působnost (dále jen
"odborně věcně příslušný ústřední správní úřad"). Do požadavku zahrne i požadavek,
který u něho oprávněně uplatnil jiný správní úřad.
(4) Pokud věcně příslušný ústřední správní úřad prokazatelně nemůže
zajistit nezbytnou dodávku v okruhu své působnosti, požádá Správu státních
hmotných rezerv o vytvoření pohotovostních zásob nebo o uhrazení nákladů
na uchování výrobních schopností.
§ 11
Pohotovostní zásoby
(1) V případech, kdy odborně příslušný ústřední správní úřad prokazatelně
nemůže zajistit nezbytnou dodávku podle § 10, lze příslušné zásoby pořídit z
prostředků státu a udržovat je jako pohotovostní zásoby.
(2) Pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému
státních hmotných rezerv. Nakládání s pohotovostními zásobami se řídí stejnými
zásadami jako nakládání s ostatními složkami státních hmotných rezerv, nestanoví-li
zákon jinak.
(3) O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního
úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. Na základě
10)

Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákon č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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tohoto rozhodnutí Správa státních hmotných rezerv vydá pohotovostní zásoby. Po
dohodě se Správou státních hmotných rezerv může být použití pohotovostních zásob
prodlouženo i po zrušení krizových stavů.
(4) O použití pohotovostních zásob po vyhlášení stavu nebezpečí může
rozhodnout krajský úřad, pokud
a) jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu,
b) použití pohotovostních zásob je v mezích jeho plánu nezbytných dodávek, a
c) pohotovostní zásoby budou použity k odvrácení bezprostředního ohrožení života
nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo odvrácení bezprostředně hrozící
značné škody.
(5) O použití pohotovostních zásob podle odstavce 4 je krajský úřad povinen
neprodleně informovat Správu státních hmotných rezerv a vedoucího ústředního
správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny, a
to nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich použití.
(6) Oprávnění podle odstavce 4 se nevztahuje na položky státních hmotných
rezerv, jež nejsou pohotovostními zásobami.
(7) Vydané pohotovostní zásoby je osoba povinna vrátit do 15 kalendářních dnů
po zrušení krizového stavu. Pohotovostní zásoby je po zrušení krizového stavu
oprávněna užívat pouze na základě příslušné smlouvy uzavřené se Správou státních
hmotných rezerv. Návrh smlouvy předloží do 15 kalendářních dnů od zrušení
krizového stavu. Pokud návrh smlouvy v uvedeném termínu nepředloží, má se za to,
že užívání pohotovostních zásob je neoprávněným použitím majetku, k němuž má
Správa státních hmotných rezerv právo hospodaření.11)
§ 11
Pohotovostní zásoby
(1) Pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv
v systému státních hmotných rezerv24).
(2) O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního
správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby
vytvořeny. V souladu s tímto rozhodnutím Správa státních hmotných rezerv
poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým může být správní úřad
nebo orgán územní samosprávy nebo sbor či služba podle § 10 odst. 1 písm. b).
Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické
osobě nebo jiné organizační složce státu.
24)

Zákon č. 97/1993 Sb.
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(3) Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány,
je příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě
je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě
smlouvy uzavřené se Správou státních hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje
Správa státních hmotných rezerv na základě žádosti předložené příjemcem
do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Pokud příjemce žádost v uvedené lhůtě
nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím majetku,
k němuž má Správa státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit11).
V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje
podle právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.
§ 12
Zásoby pro humanitární pomoc
(1) Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového
hospodářství podle § 10. Jsou vytvářeny Správou státních hmotných rezerv v systému
státních hmotných rezerv.
(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních
hmotných rezerv na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. nebo určené obce. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc
fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá krajský hejtman,
starosta obce s rozšířenou působností, nebo starosta určené obce, kterému byly zásoby
pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.
(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy
státních hmotných rezerv na základě požadavku hejtmana nebo starosty obce
s rozšířenou působností. Přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým
osobám vážně postiženým krizovou situací zajišťuje hejtman nebo starosta obce
s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc
poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují, ani nevracejí.
(3) Nakládání se zásobami pro humanitární pomoc se řídí stejnými zásadami
jako nakládání s ostatními složkami státních hmotných rezerv, nestanoví-li zákon
jinak.

11)

§ 7 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb.
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DÍL 2
Systém hospodářské mobilizace
§ 13
Mobilizační dodávka
(1) Na základě požadavků ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů
zpracuje ústřední správní úřad, kterému zvláštní právní předpis12) svěřuje pravomoc
k jejich řízení (dále jen "objednatel mobilizační dodávky"), plán hospodářské
mobilizace.
(2) Objednatel mobilizační dodávky o jejím zajištění uzavře s dodavatelem
mobilizační dodávky písemnou smlouvu. Pro zajištění mobilizační dodávky
se nepoužije smlouva o uzavření budoucí smlouvy.
(3) Dodavatel mobilizační dodávky je oprávněn podmínit svoje plnění
požadavkem na zajištění prokazatelně nezbytných materiálních prostředků, případně
na finanční úhradu přípravy mobilizační dodávky, včetně úhrady za uchování
výrobních schopností. Tyto výdaje jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Správy státních
hmotných rezerv.
(4) Každé uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy o mobilizační dodávce
oznámí smluvní strany odborně věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu
a Správě státních hmotných rezerv.
§ 14
Postup po vyhlášení krizového stavu
(1) Dodavatel mobilizační dodávky je povinen přednostně plnit mobilizační
dodávku a neprodleně informovat objednatele mobilizační dodávky o všech
okolnostech, které by mohly přednostní plnění mobilizační dodávky ohrozit
nebo znemožnit.
(2) Objednatel mobilizační dodávky je povinen nahradit dodavateli mobilizační
dodávky škodu vzniklou v důsledku prodlení s plněním dodávky, která je předmětem
plnění podle jiné smlouvy, pokud dodavatel mobilizační dodávky prokáže, že mu
škoda vznikla v přímé souvislosti s přednostním plněním mobilizační dodávky a tento
12)

Například § 11 odst. 3, § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
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důvod byl jedinou příčinou jeho prodlení s plněním podle jiné smlouvy. Obdobně
je objednatel mobilizační dodávky povinen nahradit dodavateli mobilizační dodávky
i úrok z prodlení, poplatek z prodlení a smluvní nebo jinou pokutu.
§ 15
Plán opatření hospodářské mobilizace
Dodavatel mobilizační dodávky je povinen zpracovat plán opatření hospodářské
mobilizace. Vybrané údaje tohoto plánu předává do 30 dnů po zpracování objednateli
mobilizační dodávky, odborně věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu,
Správě státních hmotných rezerv a územně příslušnému krajskému úřadu. Předané
údaje je povinen aktualizovat
a) v době, kdy není vyhlášen žádný z krizových stavů, nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy nastala jejich změna,
b) v době po vyhlášení krizových stavů neprodleně.
§ 16
Subjekt hospodářské mobilizace
(1) Dodavatel mobilizační dodávky může být jmenován subjektem hospodářské
mobilizace. V odůvodněných případech na návrh odborně věcně příslušného
ústředního správního úřadu může být subjektem hospodářské mobilizace jmenován
i dodavatel nezbytné dodávky, který ji zajišťuje pro stav ohrožení státu a válečný stav.
Při jmenování subjektu hospodářské mobilizace se zkoumá, zda mu jeho ekonomická
situace a technické předpoklady umožní plnit mobilizační nebo nezbytnou dodávku
v požadovaných termínech a kvalitě a zda splní požadavky kladené na ochranu
utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu13).
(2) Subjekt hospodářské mobilizace je jmenován a odvolán rozhodnutím
předsedy Správy státních hmotných rezerv. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
postupuje se v řízení o jmenování a odvolání subjektu hospodářské mobilizace podle
správního řádu14). Řízení o jmenování subjektu hospodářské mobilizace je možné
zastavit rovněž v případě, že účastník řízení ani po opakované výzvě nepředložil
potřebné důkazy nebo v průběhu řízení byl zrušen podle zvláštního právního předpisu.
(3) Subjektu hospodářské mobilizace vydá Správa státních hmotných rezerv
osvědčení o jmenování, kterým se prokazuje třetím osobám při uplatnění svých práv.
Osvědčení je veřejnou listinou. Osvědčení je jeho držitel povinen vrátit Správě státních
hmotných rezerv nejpozději do 30 dnů poté, co rozhodnutí předsedy Správy státních
13)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti.
14)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
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hmotných rezerv o odvolání subjektu hospodářské mobilizace nabylo právní moci.
Při zrušení právnické osoby nebo po smrti podnikající fyzické osoby je likvidátor,
právní nástupce nebo dědic povinen vrátit osvědčení ve stejné lhůtě.
(4) Důvodem
tyto skutečnosti:

pro

odvolání

subjektu

hospodářské

mobilizace

jsou

a) smlouva podle § 13 odst. 2 pozbude účinnosti,
b) je vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dodavatele mobilizační
dodávky, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh proto, že majetek
dodavatele mobilizační dodávky nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního
řízení,
c) právnická osoba byla zrušena podle zvláštního právního předpisu nebo podnikající
fyzická osoba zemřela.
(5) Správa státních hmotných rezerv vydá subjektům hospodářské mobilizace
osvědčení o jmenování podle odstavce 3 nejpozději do 1. ledna 2002.
(6) Odborně Věcně příslušný ústřední správní úřad, který navrhl jmenování
subjektu hospodářské mobilizace podle odstavce 1 věty druhé, má po dobu, po kterou
trvá jmenování subjektu hospodářské mobilizace, práva a povinnosti objednatele
mobilizační dodávky.

§ 17
Postavení subjektu hospodářské mobilizace
Subjekt hospodářské mobilizace je osvobozen od povinnosti poskytnout věcné
prostředky stanovené zvláštním právním předpisem15) a je oprávněn v souladu
s plánem opatření hospodářské mobilizace požadovat pro své zaměstnance zajišťující
mobilizační dodávku zproštění mimořádné služby16). Subjekt hospodářské mobilizace
uplatní v době před vyhlášením krizových stavů u územně příslušného orgánu
krajského úřadu požadavek na zajištění pracovních sil a věcných prostředků
nezbytných pro splnění mobilizační dodávky.

15)
16)

§ 19 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
§ 49 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních
úřadech.
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DÍL 3
Státní hmotné rezervy
§ 18
Pořizování státních hmotných rezerv a nakládání s nimi se řídí zvláštním
právním předpisem17).
DÍL 4
Infrastruktura
§ 19
(1) Požadavky na výstavbu infrastruktury vyplývají z krizových plánů.
(2) Požadavky na výstavbu nových objektů infrastruktury k zajištění
hospodářských opatření pro krizové stavy, jejichž výstavba má být hrazena
z rozpočtové kapitoly Správy státních hmotných rezerv, uplatní ústřední správní úřad
u Správy státních hmotných rezerv.
(3) Údržbu objektů infrastruktury zajišťuje správní úřad, který k nim má právo
hospodaření. příslušnost hospodařit.
DÍL 5
Regulační opatření
§ 20
(1) Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin,
výrobků a energií nebo usměrnění spotřeby v souladu s krizovými plány v případech,
kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou
při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné.
(1) Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin
a výrobků a dodávek služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu
s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu,
že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek
dostatečně účinné.
17)

§ 4 až 6 zákona č. 97/1993 Sb.
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(2) Regulační opatření mohou být přijata nařízena jen v případě, že účinku
s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Mohou být vyhlášena nařízena jen
na nezbytně nutnou dobu. K jejich zrušení musí dojít nejpozději při zrušení krizových
stavů.
(3) Pokud na vyhlášený krizový stav bezprostředně navazuje vyhlášení jiného
krizového stavu, může orgán oprávněný k vyhlášení krizového stavu rozhodnout
o ponechání některých dříve vyhlášených nařízených regulačních opatření v platnosti.
§ 21
(1) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman, hejtman nebo starosta obce
s rozšířenou působností nebo starosta určené obce v území, pro které byl vyhlášen
stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mající místo
podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky bydliště, sídlo, místo
podnikání nebo sídlo organizační složky podniku v příslušném územním obvodu,
povinnost
a) dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti
nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,
b) skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí
a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,
c) přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní
prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.
(2) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman nařídit
a) zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit
1. způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,
2. maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok které lze
spotřebiteli prodat,
3. okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány
přednostně,
b) přijmout regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.
(3) Povinnosti nařízené podle odstavců 1 a 2 jsou krizovými opatřeními
podle § 3 odst. 2 krizového zákona.
(3)(4) Náklady a výdaje spojené s použitím některého regulačního opatření
podle odstavce 2 včetně zvýšených nákladů, které by osobě uvedené v odstavci 1 jinak
nevznikly, nese správní úřad, který regulační opatření vyhlásil, pokud se s příslušným
ústředním správním úřadem o způsobu jejich úhrady nedohodne jinak. O způsobu
úhrady může rozhodnout rovněž vláda.
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(5) Za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu může
hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností v území, pro které byl
vyhlášen krizový stav, nařídit opatření uvedená v odstavcích 1 a 2, pokud již
taková opatření nenařídila vláda.
§ 22
(1) Za nouzového stavu může vláda nařízením
a) uložit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost ve stanoveném
termínu oznámit vládou určeným správním úřadům aktuální objem zásob
ve stanovených druzích materiálu či věcných prostředcích, aktuální údaje o výrobní
či provozní kapacitě a disponibilních zdrojích pracovních sil,
b) přijmout opatření, která mohou omezit nebo zakázat obchodování s veřejně
obchodovatelnými kótovanými cennými papíry,
c) přijmout opatření, která mohou omezit nebo zakázat provoz v oblasti silniční
dopravy, drážní dopravy, letecké činnosti provozované v České republice civilními
letadly, provozu na dopravně významné vodní cestě a užívání pozemních komunikací,
a stanovit zvláštní podmínky pro provádění ochrany, údržby a obnovy na pozemních
komunikacích a celostátní dráze,
d) rozšířit, omezit nebo zakázat distribuci zdravotnického materiálu zdravotnických
prostředků a léčiv,
e) rozšířit nebo omezit distribuci pitné vody a potravin a stanovit podmínky, za nichž
lze změnit organizaci a řízení této distribuce.
(2) Za nouzového stavu může vláda nařízením přijímat také opatření uvedená
v § 21 odst. 1 a 2.
§ 23
(1) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může vláda nařízením
a) omezit, zakázat či přikázat vývoz a dovoz vybraných druhů zboží,
b) upravit na stavbách, které určí, průběh stavebních prací včetně jejich přerušení,
omezit u vybraných staveb jejich zahajování,
c) na návrh guvernéra České národní banky omezit nebo zakázat nakládání
s prostředky v českých korunách na účtech u bank peněžními prostředky na účtech
u osob oprávněných poskytovat platební služby.
(2) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může vláda nařízením přijímat
také opatření uvedená v § 21 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 1.
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(3) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může guvernér České národní
banky
a) rozhodnout o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky18),
b) stanovit kurs české koruny vůči cizím měnám,
c) navrhnout vládě omezení nebo zákaz nakládání s prostředky v českých korunách
na účtech u bank,
d) omezit nebo zakázat bezhotovostní a hotovostní převody mezi bankami,
e) přerušit nebo zastavit správní řízení vedená podle zvláštního právního předpisu19),
f) omezit nebo zakázat výkon činností uvedených v povolení působit jako banka,
g) omezit nebo zakázat nákup a vývoz devizových hodnot a čerpání prostředků
z devizových účtů, zavést nabídkovou povinnost devizových hodnot a stanovit
její rozsah, omezit rozsah oprávnění v devizových povoleních a devizových licencích,
h) omezit nebo zakázat bankám poskytování úvěrů,
i) omezit nebo zakázat vývoz české měny.
(3) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může guvernér České
národní banky rozhodnutím vyhlášeným formou sdělení ve Sbírce zákonů
i)
rozhodnout o zásadních měnově politických opatřeních18),
j)
stanovit kurs české koruny vůči cizím měnám,
k)
omezit nebo zakázat bezhotovostní a hotovostní převody mezi
poskytovateli finančních služeb,
l)
přerušit správní řízení vedená Českou národní bankou,
m)
omezit nebo zakázat výkon činností povolených Českou národní
bankou,
n)
omezit nebo zakázat nákup a vývoz devizových hodnot25) a čerpání
prostředků z devizových účtů, zavést nabídkovou povinnost devizových
hodnot a stanovit její rozsah,
o)
omezit nebo zakázat osobám oprávněným poskytovat platební
služby poskytování úvěrů a prodej úvěrových produktů,
p)
omezit nebo zakázat vývoz české koruny.

18)

§ 5 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
25)
§ 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
19)
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HLAVA IV
KONTROLA
§ 24
(1) Správní úřad kontroluje v okruhu své působnosti přípravu a účinnost
hospodářských opatření pro krizové stavy, a to i v době před vyhlášením krizových
stavů.
(2) Správa státních hmotných rezerv kontroluje správní úřady a subjekty
hospodářské mobilizace v celém rozsahu přípravy plánovaných hospodářských
opatření pro krizové stavy a prověřuje jejich účinnost. Kontroluje rovněž využívání
finančních prostředků přidělených správním úřadům a subjektům hospodářské
mobilizace z její rozpočtové kapitoly.
(3) Správní úřad po vyhlášení krizových stavů kontroluje plnění regulačních
opatření, která vyhlásil.
(4) Dodržování regulačních opatření vyhlášených vládou kontroluje v okruhu
své působnosti ústřední správní úřad.
(5) Provádění kontroly se řídí zvláštním právním předpisem20).
§ 24
(1) Správní úřad kontroluje ve své působnosti přípravu hospodářských
opatření pro krizové stavy a po vyhlášení krizových stavů jejich plnění
a účinnost.
(2) Správa státních hmotných rezerv kontroluje správní úřady, subjekty
hospodářské mobilizace a dodavatele mobilizačních a nezbytných dodávek
v celém rozsahu přípravy plánovaných hospodářských opatření pro krizové stavy
a prověřuje jejich plnění a účinnost. Kontroluje rovněž využívání finančních
prostředků přidělených z její rozpočtové kapitoly právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám zapojeným do systému hospodářských opatření pro krizové
stavy.

20)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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HLAVA V
SANKCE
§ 25
(1) Ústřední správní úřad v okruhu své působnosti uloží za nesplnění
regulačních opatření vyhlášených podle tohoto zákona vládou
a) právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 10 000 000 Kč,
b) fyzické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Správa státních hmotných rezerv uloží právnické nebo podnikající fyzické
osobě za každý případ zjištěného zneužití vydaného osvědčení o jmenování subjektem
hospodářské mobilizace k získání jiných výhod, než připouští tento zákon,
nebo za jeho nevrácení ve lhůtě podle § 16 odst. 3 nebo za jeho zneužití v době, kdy
bylo rozhodnutí o jmenování subjektem hospodářské mobilizace zrušeno, pokutu
až do výše 1 000 000 Kč.
(3) Správa státních hmotných rezerv je oprávněna uložit dodavateli mobilizační
dodávky, který nesplnil povinnost předat nebo aktualizovat vybrané údaje podle § 15,
pokutu až do výše 100 000 Kč.
(4) Krajský úřad uloží za každý případ nesplnění regulačních opatření
vyhlášených v jeho správním obvodu
a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 000 Kč,
b) fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.
(5) Krajský úřad uloží subjektu hospodářské mobilizace, který uvedl v údajích
plánu opatření hospodářské mobilizace vyšší potřebu energií, než kterou
si ve skutečnosti vyžádá nezbytná dodávka, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
(6) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta
až do výše dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 1 až 5.
§ 26
(1) Řízení o uložení pokuty se zahajuje z podnětu příslušného správního úřadu.
Řízení musí být zahájeno do 1 roku od zjištění porušení povinnosti, nejpozději však
do 3 let ode dne, kdy byla tato povinnost porušena. Pokutu lze uložit nejpozději
do 5 let ode dne, kdy byla tato povinnost porušena. Po dobu vyhlášeného stavu
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ohrožení státu a válečného stavu se běh lhůty přerušuje. Není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak, postupuje se v řízení o uložení pokuty podle správního řádu.14)
(2) Při ukládání pokut je správní úřad oprávněný uložit pokutu povinen
přihlédnout k charakteru a závažnosti protiprávního jednání, zejména k rozsahu
porušení povinnosti a délce trvání protiprávního stavu.
(3) Správní úřad v rozhodnutí o uložení pokuty stanoví splatnost pokuty
ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
(4) Příjem z pokut uložených správním úřadem je příjmem státního rozpočtu.
Pokuty uložené krajským úřadem jsou příjmem kraje.
(5) Zaplacením pokuty není dotčena odpovědnost příslušných osob podle
zvláštních právních předpisů. Zaplacená pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
(6) Uložení pokuty nezbavuje povinnou osobu povinnosti odstranit ve lhůtě
stanovené příslušným správním úřadem protiprávní stav. Pokud tak povinná osoba
neučiní, může jí být pokuta ukládána opakovaně.
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 25
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
c) nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 3 písm. f) nebo § 23
odst. 3 písm. h), nebo
d) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. b) nebo § 22 odst. 1
písm. c).
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
d) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(3) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se horní hranice pokuty
uvedené v odstavci 2 písm. b) zvyšuje na dvojnásobek.
§ 25a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
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tím, že
f) nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 1 nebo § 23 odst. 3,
g) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 1 nebo 2 nebo § 22 odst. 1,
h) jako subjekt hospodářské mobilizace použije osvědčení o jmenování
v rozporu s § 17,
i) v rozporu s § 16 odst. 3 nevrátí osvědčení o jmenování subjektem
hospodářské mobilizace nebo takové osvědčení použije v době, kdy rozhodnutí
o odvolání subjektu hospodářské mobilizace nabylo právní moci, nebo
j) nepředá nebo neaktualizuje vybrané údaje podle § 15.
e)
f)
g)
h)

(2) Za správní delikt se uloží pokuta
do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

(3) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se horní hranice pokuty
uvedené v odstavci 2 písm. b) až d) zvyšuje na dvojnásobek.
§ 26
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže,
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní
úřad o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do pěti let ode dne, kdy byl spáchán. Po dobu stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu se běh lhůt přerušuje.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby
nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle § 25 odst. 1 a § 25a odst. 1 písm. a) a b) v prvním
stupni projednává
e) obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu
v případech regulačních opatření nařízených starostou obce s rozšířenou
působností,
f) krajský úřad ve svém správním obvodu v případech regulačních opatření
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nařízených hejtmanem,
g) Česká národní banka v případech regulačních opatření vyhlášených
guvernérem České národní banky,
h) ústřední správní úřad podle své působnosti v případech nařízení vlády.
(6) Správní delikty podle § 25a odstavce 1 písm. c) až e) projednává
v prvním stupni Správa státních hmotných rezerv.
(7) Uložení pokuty podle § 25 a § 25a nezbavuje povinnou osobu povinnosti
odstranit ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem protiprávní stav.
HLAVA VI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 27
(1) Každý, komu jsou podle tohoto zákona sděleny informace, je povinen
zajistit jejich ochranu před zneužitím 22).
(2) Z povinnosti poskytovat informace jsou vyjmuty informace chráněné
zvláštním právním předpisem23).
§ 27a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
Působnosti stanovené hejtmanovi, krajskému úřadu, starostovi obce
s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle
tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
§ 27b
Správní úřady při přípravě a přijetí opatření podle tohoto zákona
využívají informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové
stavy. Informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové
stavy musí splňovat pravidla obdobně jako informační systémy krizového řízení
podle krizového zákona.
§ 27c

22)

Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů.
23)
Zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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V době krizového stavu se na rozhodování a ukládání povinností podle
tohoto zákona nevztahuje správní řád, s výjimkou základních zásad činnosti
správních orgánů; to neplatí, jde-li o rozhodování a ukládání povinností podle
§ 16, 25, 25a nebo § 26 tohoto zákona.
§ 28
U subjektů hospodářské mobilizace stanovených podle dosavadních právních
předpisů, které do 1 roku od účinnosti tohoto zákona nebudou jmenovány postupem
podle tohoto zákona, jejich postavení subjektu hospodářské mobilizace zaniká.
§ 29
Správa státních hmotných rezerv stanoví vyhláškou
a) kritéria výběru subjektu hospodářské mobilizace a postup při jeho jmenování
a odvolání,
b) výčet vybraných údajů, které objednatel a dodavatel mobilizační dodávky poskytují
příslušným správním úřadům,
c) obsah a postup zpracování plánu nezbytných dodávek,
d) obsah a postup zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace a postup
dodavatele mobilizační dodávky při uplatnění požadavku na materiální, organizační
nebo finanční zabezpečení,
e) obsah a postup zpracování plánu hospodářské mobilizace a postup objednatele
mobilizační dodávky při uplatnění požadavku vyplývajícího z tohoto plánu u Správy
státních hmotných rezerv.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
§ 30
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění
zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 189/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
"(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem
státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních
hmotných rezerv.".
2. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"§ 3
Správa zabezpečuje financování hospodářských opatření pro krizové stavy
a financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování,
ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů
I jejich pořizování. Správa plní další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. 1)
Tyto činnosti zajišťuje v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.
1) 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).".
3. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2), 2a), 2b) a 2c) zní:
"§ 4
(1) Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné rezervy,
mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc.
(2) Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary
a výrobky. Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování
následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů
státu.
(3) Mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary,
výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních
dodávek. 2)
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(4) Pohotovostní zásoby tvoří vybrané základní materiály a výrobky, určené
k zajištění nezbytných dodávek 2a) pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních
služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů, 2b) v systému
nouzového hospodářství, 2c) kterou nelze zajistit obvyklým způsobem.
(5) Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky
určené po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně
materiálně postižené.
(6) Tvorba státních hmotných rezerv je součástí krizových plánů.
2) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
2a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb.
2b) § 1 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.
2c) § 10 až 12 zákona č. 241/2000 Sb.".
4. V § 7 odst. 1 se slova "státních hmotných rezerv a skladů určených pro jejich
uskladnění" nahrazují slovy "majetku, k němuž má Správa právo hospodaření".

ČÁST TŘETÍ
zrušena
§ 31
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 32
Zrušen
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
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§ 33
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č.
323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb.,
zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996
Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č.
210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998
Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č.
129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.
72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb.
a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 2 se na konci písmene zj) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
se písmeno zk), které zní:
"zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu
krizového řízení.".
2. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně poznámky pod čarou č. 36b) zní:

"§ 39a
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České
republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením
v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 36b)
a) provést úpravy sazeb daně,
b) osvobodit od daně příjmy ze služebního poměru příslušníků ozbrojených sil
a ozbrojených bezpečnostních sborů a příjmy zaměstnanců hasičských záchranných
sborů a havarijních služeb za činnost v těchto složkách,
c) osvobodit od daně z příjmů právnických osob ozbrojené síly, ozbrojené
bezpečnostní sbory a havarijní služby.
36b) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
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§ 34
V § 12 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 273/1994 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:
"(2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České
republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením
v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 6)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské
záchranné sbory a havarijní službu.
6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
§ 35
V § 16 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona
č. 36/1995 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:
"(3) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České
republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením
v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 6)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské
záchranné sbory a havarijní službu.
6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o dani silniční
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§ 36
V § 17 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.,
se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:
"(3) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České
republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením
v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 7a)
a) provést úpravu sazeb daně,
b) zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci
vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
7a) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
§ 37
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
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