DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) predkladá
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „návrh zákona“).
Zákon v roku 2013 zaviedol úplne nový systém udržiavania núdzových zásob v Slovenskej
republike. Dovtedajší systém, v ktorom boli núdzové zásoby vo vlastníctve štátu a spravované
Správou rezerv, bol nahradený agentúrnym modelom, ktorý v rôznych formách uplatňuje
väčšina krajín Európskej únie. Nový systém sa osvedčil ako vhodný a efektívny pre podmienky
Slovenskej republiky, v dôsledku čoho Slovenská republika plní všetky svoje medzinárodné
záväzky v oblasti ropnej bezpečnosti pri zachovaní trvalo udržateľného financovania
nezávislého od štátneho rozpočtu.
Základným cieľom návrhu zákona je transponovať do zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových
zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vykonávaciu smernicu Komisie (EÚ) 2018/1581 z 19.
októbra 2018, ktorou sa mení smernica Rady 2009/119/ES, pokiaľ ide o metódy výpočtu
povinností udržiavať zásoby (Ú. v. EÚ L 263, 22.10.2018) (ďalej len „Smernica“). Slovenskej
republike zo Smernice vyplýva povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie
súladu s citovaným legislatívnym právnym aktom EÚ s platnosťou najneskôr do 19. októbra
2019 a účinnosťou najneskôr od 1. januára 2020.
Okrem toho doterajšia aplikačná prax, ako aj výsledky previerky núdzovej pripravenosti
Slovenskej republiky v sektore energetiky vykonanej Medzinárodnou energetickou agentúrou
v dňoch 30.9.-1.10.2015 v Bratislave, ukázali potrebu úpravy niektorých administratívnych
postupov v záujme efektívnejšieho štátneho dozoru nad núdzovými zásobami ropy a ropných
výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ako aj potrebu väčšieho dôrazu na núdzové plánovanie
s cieľom lepšej pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie výpadkov dodávok ropy
a ropných výrobkov.
Zmeny v návrhu zákona vyplývajúce zo Smernice sa týkajú najmä každoročného začiatku
účinnosti minimálneho limitu núdzových zásob a spôsobu jeho výpočtu. Agentúra pre núdzové
zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) je povinná udržiavať v rámci
zabezpečenia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky núdzové zásoby aspoň vo výške
minimálneho limitu stanoveného Správou rezerv na príslušný kalendárny rok. Podľa
v súčasnosti platného Zákona Správa rezerv každoročne oznamuje Agentúre výšku
minimálneho limitu núdzových zásob do 25. februára príslušného roka a minimálny limit
núdzových zásob nadobúda účinnosť od 1. apríla príslušného roka. Smernica posunula začiatok
účinnosti minimálneho limitu na 1. júla, aby členské krajiny mali dostatočný čas na

transparentné a hospodárne doplnenie núdzových zásob v prípade medziročného nárastu
minimálneho limitu. Návrh zákona upravuje aj doteraz používaný spôsob výpočtu minimálneho
limitu na základe čistých dovozov ropy a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom
roku, ktorý viedol v praxi k neprirodzeným medziročným výkyvom minimálneho limitu, čo
spôsobovalo komplikácie pri koncepčnom plánovaní Agentúry. Navrhovaná zmena Zákona
tento výpočet zjednodušuje v záujme stabilnejšieho vývoja povinnosti udržiavať núdzové
zásoby.
V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe návrh zákona upresňuje formulácie niektorých
ustanovení, upravuje administratívne postupy v súvislosti s uzatváraním zmlúv o zabezpečení
udržiavania núdzových zásob s vybranými podnikateľmi, upravuje núdzové plánovanie a
riešenie výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov, definuje preventívne opatrenia vlády
Slovenskej republiky pred vznikom stavu ropnej núdze, precizuje podmienky uvoľnenia
núdzových zásob po vyhlásení stavu ropnej núdze, ako aj ďalšie praktické otázky.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na životné
prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana,
vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny
vplyv na podnikateľské prostredie znížením administratívnej povinnosti vybraných
podnikateľov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi , nálezmi
ústavného súdu, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

