Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, 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

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky


Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy
 Transpozícia práva EÚ

Začiatok: 14.2.2019
Ukončenie: 27.2.2019
5.3.2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 24.4.2019
SR*

2. Definícia problému
Navrhované zmeny právnej úpravy možno rozčleniť do dvoch oblastí. Prvá oblasť, ktorú možno označiť ako
ťažiskovú oblasť, sa týka transpozície Vykonávacej Smernice 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") a navrhované zmeny právnej úpravy sú transpozičného
charakteru. Zmeny príslušnej legislatívy v druhej oblasti obsahovo predstavujú predovšetkým reakciu na
požiadavky aplikačnej praxe, akúsi optimalizáciu, prispôsobovanie právnej úpravy aktuálnym požiadavkám na
postupy dotknutých subjektov pri udržovaní zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len "núdzové zásoby").

3. Ciele a výsledný stav
Predmetný Návrh zákona zabezpečí prostredníctvom transpozície Smernice, úpravu výpočtu minimálneho limitu
núdzových zásob a posunutie začiatku každoročnej účinnosti minimálneho limitu núdzových zásob o tri
mesiace, z 1. apríla na 1. júl.
Zároveň sa Návrhom zákona zmenia niektoré administratívne procesy a podrobnejšie sa upravia núdzové
postupy zamerané na riešenie stavu ropnej núdze.
Cieľom predkladaného Návrhu zákona je aj odstránenie marginálnych nedostatkov právnej úpravy
predovšetkým formulačného, resp. legislatívno-technického charakteru, dosiahnutie takého znenia zákona, ktoré
ich adresátom zabezpečí potrebnú jasnosť a zrozumiteľnosť legislatívneho textu.

4. Dotknuté subjekty
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Vybraní podnikatelia podľa § 2 písm. d) 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

5. Alternatívne riešenia
Slovenská republika je povinná transponovať Smernicu najneskôr do 19. októbra 2019. Voči tejto povinnosti
neexistuje alternatívne riešenie. Alternatívne riešenie voči predkladanému zneniu Návrhu zákona by spočívalo
iba v nevyhnutnej transpozícii Smernice a vypustení ostatných návrhov na vylepšenie systému núdzových
zásob, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

7. Transpozícia práva EÚ



Áno

 Nie

Transpozícia Vykonávacej smernice 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).
Uvedená Smernica je transponovaná v zmysle zámerov Európskej Komisie, nedochádza k rozšíreniu pôsobnosti
Smernice na subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek Smernice, ani k navýšeniu požiadaviek Smernice a
nie je možnosť využitia žiadnej výnimky, ktorá by znížila požiadavky na minimum. Dátum účinnosti návrhu
zákona je navrhovaný v súlade s dátumom účinnosti Smernice.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy




Pozitívne



Žiadne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

Áno
Pozitívne



Pozitívne





Nie



Sociálne vplyvy





Pozitívne



Žiadne
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a na základe rozhodnutia Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky bol Návrh zákona predmetom odborných konzultácií s podnikateľskými
subjektmi. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo forme odstránenia administratívnej
povinnosti tým, že zrušuje oznamovaciu povinnosť podnikateľského subjektu, informovať SŠHR SR o uzavretí
zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

11. Kontakt na spracovateľa
pavla.tancibokova@reserves.gov.sk

12. Zdroje
Konzultácie s dotknutými subjektmi (vybranými podnikateľmi) a spolupráca s Agentúrou pre núdzové zásoby
ropy a ropných výrobkov, ktorá je zodpovedná za vykonávanie niektorých povinností vyplývajúcich zo 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

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k návrhu zákona súhlasné stanovisko s návrhom na
dopracovanie. Komisia navrhla nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na to, že v návrhu zákona dochádza podľa § 21 pri určovaní
plánu obmeny a zámeny k presunu kompetencií zo Správy štátnych hmotných rezerv SR do Agentúry Komisia
žiada v doložke vybraných vplyvov v časti 10. Poznámky jednoznačne uviesť, či táto zmena bude alebo nebude

mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V prípade, ak by uvedené malo vplyv na rozpočet, je potrebné vypracovať
analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy spolu s uvedením finančného krytia.
Pripomienka Komisie bola v celom rozsahu zapracovaná a v časti 10. Poznámky je jednoznačne uvedené, že
zmena nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

