PREDKLADACIA SPRÁVA
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“) sa predkladá z dôvodu povinnosti 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“).
Základným cieľom návrhu zákona je teda transponovať do návrhu zákona Smernicu. 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, ako aj potrebu väčšieho dôrazu na núdzové plánovanie s cieľom lepšej pripravenosti
Slovenskej republiky na riešenie výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov. Navrhovanou
právnou úpravou sa tak odstraňuje vybraný okruh aplikačných a interpretačných problémov, ktoré
sa vyskytli v praxi pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov.
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020. Návrh zákona nie je predmetom
vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
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.
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. Predkladaný návrh zákona nemá 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 má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie znížením
administratívnej povinnosti vybraných podnikateľov.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, predmetom rokovania
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dňa 16.4.2019, Bezpečnostnej rady Slovenskej
republiky ............ a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov. Po
prerokovaní návrhu zákona na rokovaní vlády Slovenskej republiky bude materiál predložený na
rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

