
I I I .  

N á v r h  

ZÁKON 
ze dne ……...... 2017, 

kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
 

 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh se mění takto: 
 

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako písmeno a), tečka na konci textu se nahrazuje 
čárkou  a doplňuje se písmeno b), které včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 zní: 

„b) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30) upravuje působnost a 
pravomoc orgánů státní správy, příslušných orgánů a pověřené osoby v oblasti 
zavedení režimu licencí vynucování lesního práva, jeho správa a obchod (dále jen 
„licence FLEGT“)31) pro dovoz dřeva. 
_______________ 

            30) Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005  ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu 
                   licencí      FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (konsolidované 
                   znění). 

     FLEGT „Forest Law Enforcement, Governance and Trade“ - Akční plán EU pro 
                   vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví.“. 
                 Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října  2008,   kterým  se stanoví 
                    podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení 
                    režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství. 
            31)  Čl.2 bod 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 
                    Příloha k nařízení komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se 
                    stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o 
                    zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství 
                   (Vzor licence FLEGT).“.  
 

2. V § 1 písm. a) se za slova „státní správy“ vkládají slova „ , příslušných orgánů a 
pověřené osoby“ a slova „sankce za správní delikty“ se nahrazují slovy „správní tresty 
za přestupky“. 

 
3. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 

včetně poznámky pod čarou č. 32 zní: 
 

„d) dovozem propuštění do volného oběhu ve smyslu přímo použitelného předpisu 
Evropské unie32).  

 
            32) čl. 201 a 202 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne  
                  9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).“. 
           CELEX 32005R2173,2005R2173-20140630,32013R0952 

 
4. V § 4 v úvodní části ustanovení se za slovo „trh“ vkládají slova „a v oblasti režimu 
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licencí FLEGT“. 
 

5. V § 4 písm. b) se za slovo „úřady“ doplňují slova „v přenesené působnosti“. 
 

6. V § 4 se za písmeno b) vkládají písmena c) a d), která včetně poznámky pod čarou č. 
33 znějí: 

 
         „c) obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti v přenesené působnosti, 
 
          d) Vojenský lesní úřad33), 

 
               33) § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.“. 
 
 Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f). 
 

7. V § 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 
zní: 
 
„g) celní úřady.“. 
 

8. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 4a 
 

Poskytování údajů a využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy 
podle § 4 a pověřené osobě podle § 10 pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
  
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  
b) datum a místo narození, u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se 

narodil, 
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za 
mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

d) adresa místa pobytu, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum a místo narození, 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum a místo narození, 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
  
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
            (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“. 
 

9. V § 5 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

    „a) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných 
          k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,“ 
 

           Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g). 
 

10. V § 5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), 
která včetně poznámek pod čarou č. 34 až 36 znějí: 

„h) oznamuje Komisi veškeré informace naznačující, že ustanovení přímo 
      použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz 
      dřeva jsou nebo byla obcházena 34), 

CELEX 32005R2173,02005R2173-20140630 
 

        i) zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
    o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva výroční zprávu za 
    předcházející rok35) na základě informací předaných Generálním ředitelstvím cel, 

CELEX 32005R2173,02005R2173-20140630 
 

j) v případě pochybností o platnosti licence FLEGT požaduje po vyvážející 
     partnerské zemi v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející 
     partnerskou zemí dodatečné ověření licence FLEGT a další vysvětlení36);            
o výsledku ověření licence FLEGT elektronicky informuje Generální ředitelství cel. 

CELEX 32005R2173,02005R2173-20140630 
            _______________ 

34) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 
 

35) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 
 
36) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.“. 
 

11. V § 6  úvodní části ustanovení se slova „Krajské úřady“ nahrazují slovy „Krajský 
úřad“. 
 

12. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 
včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:  
 
„(2) Pověření zaměstnanci krajského úřadu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují 
       pověřením ke kontrole nebo průkazem, který je dokladem o jejich pověření 
       ke kontrole37). 
__________________ 
 

                 37) § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.“. 
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13. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolují na základě podnětu inspekce nebo 

pověřené osoby“ nahrazují slovy „ve svém územním obvodu vykonává dozor a 
provádí kontrolu26)“ . 
 

14. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „podle písmene a) mohou“ nahrazují slovem „může“. 
 

15. V § 6 odst. 1  písm. c) se slovo „poskytují“ nahrazuje slovem „poskytuje“. 
 

16. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „projednávají správní delikty“ nahrazují slovy 
„projednává přestupky“. 
 

17.  V § 6 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova 
„pokud řízení o přestupku navazuje na výkon kontroly, mohou být skutečnosti zjištěné 
při kontrole jediným podkladem pro rozhodnutí o přestupku, a to i v případě, že tuto 
kontrolu provedla pověřená osoba.“. 

 

18. V § 6 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
e), které  zní: 
 
„e) přijímá prozatímní opatření podle § 13d.“. 
 
 

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 38 zní: 
 

„ § 6a 
 

Obecní úřad obcí s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad 
 
                Obecní úřad obcí s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad poskytují 
 

a) krajskému úřadu a pověřené osobě informace o pravomocném uložení pokuty 
    za těžbu dřeva provedenou ve svém správním obvodu v rozporu s lesním 
    zákonem6), 

 
    b) pověřené osobě údaje z lesní hospodářské evidence38) v rozsahu podle 
        vyhlášky pro účely centrální evidence podle § 3 odst. 3.  

            _______________ 
                    38) § 40 zákona č. 289/1995 Sb.“. 
 

20. V § 7 písm. c) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“. 
 
 

21. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušných orgánů nebo pověřené 
osobě o kontrolovaném hospodářském subjektu, který uvádí na trh dřevo nebo 
dřevařské výrobky z ostatní produkce,“ nahrazují slovy „příslušným orgánům o 
dovozu dřeva nebo dřevařských výrobků podle § 2 písm. d) zejména“. 
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22. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolovaného hospodářského subjektu“ nahrazují 
slovem „dovozce“ a za slovo „firmu,“ se vkládají slova „sídlo a identifikační číslo, bylo-
li přiděleno,“. 

23. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo „dřeva,“ doplňují  slova „nebo dřevařského 
výrobku“. 

24. V § 8 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje písmenem „a“ a doplňuje se 
písmeno e), které zní: 

„e) v případě potřeby i kopie dokladů doprovázejících dřevo nebo dřevařský 
výrobek.“. 
 

25. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Generální ředitelství cel předává ministerstvu informace podle § 5 písm. i).“  
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 

26. V § 8 odst. 3 se za číslo „1“ vkládá text „a 2 “ a slova „daňového řádu23)“ se nahrazují 
slovy „jiného právního předpisu23)“. 

27. Poznámka pod čarou č. 23  zní: „ 23) § 27 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

28. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek pod čarou č. 39 až 45 zní: 

 
 
 

„§ 8a 
 

            Celní úřad 
 

a) současně s celním prohlášením přijímá a kontroluje39) licence FLEGT40),  
 

b) v případě pochybností o druhu dřeva použitého v dovážených dřevařských 
výrobcích41) je oprávněn požádat pověřenou osobu o odbornou spolupráci 
a stanovisko podle § 10 písm. h),   
 

c) v případě pochybností o platnosti licence FLEGT požádá ministerstvo prostřednictvím 
Generálního ředitelství cel o ověření platnosti licence FLEGT u licenčního orgánu42), 
 

d) v případě pochybností podle písmene b) nebo c) zadrží zboží43) do doby, než je 
vydáno stanovisko podle § 10 písm. h) nebo než je prověřena platnost licence 
FLEGT podle § 5 písm. j),  
 

e) v případech, kdy z odborného stanoviska pověřené osoby podle § 10 písm. h) nebo 
výsledku ověření licence FLEGT provedeného ministerstvem podle § 5 písm. j) 
vyplyne, že nejsou splněny podmínky pro dovoz dřevařských výrobků, rozhodne o 
zničení dřevařských výrobků; při zničení dřevařských výrobků postupuje podle jiného 
právního předpisu44), 

f) v případech, kdy při dovozu dřevařských výrobků podléhajících licencím FLEGT není 
předložena žádná licence FLEGT45),  rozhodne o zničení dřevařských výrobků; při 
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zničení dřevařských výrobků postupuje podle jiného právního předpisu44). 
_______________ 

                     39) § 8 odst. 6 písm. e) bod 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České     
                           republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

40) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 
 
41) Čl. 2 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 
 
42) Čl. 2 bod 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. 
43) § 39 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon. 
44) § 45 zákona č. 242/2016 Sb. 

45) Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005. “. 
CELEX 32005R2173,02005R2173-20140630,32005R2173, 32005R2173 

 
29. V § 9 se  doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 46 zní: 

           (4) Příslušnými orgány46) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o    
           zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva jsou ministerstvo, Generální 
           ředitelství cel a celní úřady. 
         
       _______________         
          46)  Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.“. 
CELEX 32005R2173,02005R2173-20140630,32008R1024 

 
30. V § 10 písm. a) se za slovo „kontroluje“ vkládají  slova „podle plánu kontrol47)“ . 

Poznámka pod čarou č. 47 zní: 
           „47)  Čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.“ 
 

31. V § 10 písm. b) se slova „ke kontrole podle § 6 písm. a)“ nahrazují slovy „k uložení 
zavedení nápravných opatření podle § 6 odst. 1 písm. b), projednání přestupků podle 
§ 6 odst. 1 písm. d) nebo přijetí prozatímního opatření podle § 6 odst. 1 písm. e)“. 
 

 
32. V § 10 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), 

které zní: 
                       
           „h) v oblasti režimu licencí FLEGT na vyžádání celního úřadu zaujímá, v případné  

spolupráci s odborným útvarem Generálního ředitelství cel, odborné stanovisko 
k obecnému nebo vědeckému názvu druhu dřeva použitého ve výrobku podle 
přílohy II a III k přímo použitelnému předpisu Evropské unie o zavedení režimu 
licencí FLEGT pro dovoz dřeva; odborné stanovisko pověřené osoby je pro celní 
úřad závazné.“. 

 
CELEX 32010R0995 
 

33. V § 12 nadpis zní: „Přestupky hospodářských subjektů“. 

34. V § 12 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická osoba, právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba jako hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že“. 

35. V § 12 odst. 1 se na konci písmene a)  čárka nahrazuje slovem „nebo“  a  doplňují  se 
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slova „neprokáže krajskému úřadu nebo pověřené osobě při kontrole nebo na 
vyžádání používání systému náležité péče nebo jeho udržování a hodnocení, nebo“. 

 
36. V § 12 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.  

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 
 

37. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje  písmeno c), které 
zní: 
„ c) v rozporu s § 13d odst. 2 a 3 nevydá, zničí nebo jinak naloží se zadrženým 
dřevem nebo dřevařským výrobkem.“.   
 

38. V § 12 odst. 2 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 
 

39. V § 12 odst. 3, 4 a 5 se slovo „správní delikt“ nahrazuje slovem „přestupek“. 
 

40. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 1 písm. b) nebo“ zrušují. 
 

41. V § 12 odst. 3 písm. c) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b) nebo c)“. 
 

42. V § 12 odst. 4 se písmeno a) zrušuje. 
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena  a) a b). 

43. V § 12 odst. 4 písm. b) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b) nebo  c)“. 
 

44. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 48 zní: 

„(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo  b) lze uložit spolu s pokutou trest 
propadnutí věci, zákaz činnosti, zveřejnění rozhodnutí o přestupku a nebylo-li 
uloženo propadnutí věci, lze rozhodnout o zabrání věci podle obecné právní úpravy 
přestupků48).  
_______________ 

 48) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“. 
 

45. § 13 včetně poznámek pod čarou č. 49 a 50 zní : 
 

„§ 13 
 

Společná ustanovení k přestupkům  
 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává  
  
a) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 12 odst. 1,  
  
b) inspekce, jde-li o přestupky podle § 12 odst. 2. 
 

      (2) Místní příslušnost49) krajského úřadu k projednání přestupků se řídí obecnou 
právní úpravou přestupků48). Přestupky podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) téhož podezřelého, 
spáchané před zahájením přestupkového řízení o prvním z přestupků, lze projednat ve 
společném řízení i v případě, že jsou k jejich projednání místně příslušné různé krajské 
úřady. 
 
       (3) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad.  
  
       (4) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce.  
  
               (5) Má-li Policie České republiky důvodné podezření, že byl spáchán některý 
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přestupek podle § 12 odst. 1, postupuje v souladu s obecnou právní úpravou přestupků48) a 
oznamuje zjištěné skutečnosti příslušnému krajskému úřadu50).  
 

      (6) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, řídí se projednávání přestupků 
obecnou právní úpravou přestupků48).  
 
           _______________ 

49) § 62 zákona č. 250/2016 Sb. 
 

50) § 74 odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2016 Sb.“. 
 
 

46. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou 
č. 51 až 55 znějí: 

 
 
 

„§ 13a 
 

Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci 
 

(1) Vlastníkem propadlého nebo zabraného dřeva nebo dřevařského výrobku se 
stává stát.  
 

(2) Náklady spojené se správou propadlého nebo zabraného dřeva nebo dřevařského 
výrobku hradí pachatel přestupku, a není-li znám, vlastník věci, a není-li znám, osoba, které 
byla věc zadržena.  
  

(3) S propadlým nebo zabraným dřevem nebo dřevařským výrobkem, která se stala 
majetkem státu, hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu 
s jinými právními předpisy51). 
 

(4) Propadlé nebo zabrané dřevo nebo dřevařský výrobek může stát využít pro své 
potřeby nebo poskytnout k využití územním samosprávným celkům v souladu s jinými 
právními předpisy52).  
 
 

§ 13b 
 

Zákaz činnosti  
 
 Fyzické osobě, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě jako hospodářskému 
subjektu lze uložit za opakované spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákaz 
činnosti53).  
 
 
 

§ 13c  
 

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku 
 

(1) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě jako hospodářskému subjektu lze 
uložit zveřejnění rozhodnutí o přestupku spáchaném podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo b). 
 

(2) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku se provádí v souladu s obecnou právní 
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úpravou přestupků54) a zveřejňuje se v centrální evidenci podle § 3. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
§ 13d 

 
Zadržení dřeva a dřevařského výrobku 

 
(1) Dřevo a dřevařský výrobek55) mohou být krajským úřadem zadrženy pro účely 

řízení o přestupcích podle tohoto zákona, existuje-li důvodné podezření, že se může jednat 
o nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařský výrobek z něho vyrobený, které by mohly být 
uvedeny na trh v rozporu s  přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.  
 

(2) Zjistí-li se porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie podle odstavce 1, 
může být takové dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen do doby rozhodnutí o přestupku 
podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo b). Pokud řízení o přestupku navazuje na výkon kontroly, 
mohou být skutečnosti zjištěné při kontrole jediným podkladem pro rozhodnutí o přestupku, a 
to i v případě, že tuto kontrolu provedla pověřená osoba. Ten, komu je dřevo nebo dřevařský 
výrobek zadržen, je povinen jej vydat. Pokud tak neučiní, může mu být dřevo nebo dřevařský 
výrobek odňat. 
  (3) Zadržené dřevo a dřevařský výrobek lze ponechat v péči jeho držitele, který 
ho nesmí po dobu zadržení zničit ani s ním bez souhlasu krajského úřadu jinak nakládat, 
s výjimkou jeho držení nebo skladování.  

(4) O zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku vydá krajský úřad osobě, které bylo 
dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen, písemné potvrzení, ve kterém vždy uvede alespoň 
a) datum zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku, 
b) informace o množství, popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého 
zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 
22),  
 
c) identifikační údaje osoby, které bylo dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen, je-li tato 
osoba známa. 

(5) Písemné potvrzení může být zároveň potvrzením o ústním vyhlášení oznámení 
o zahájení řízení o přestupku. Pokud nelze rozhodnutí o přestupku vydat bezodkladně, vydá 
jej krajský úřad nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení o přestupku. Za účelem 
vyjasnění pochybností může krajský úřad vyžadovat od držitele nebo přepravce předložení 
informací ze systému náležité péče, dalších nezbytných dokladů a potvrzení, které umožňují 
jeho zadržení. 

(6) Pominou-li důvody, na základě nichž bylo dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen 
a nebylo vydáno rozhodnutí nebo příkaz o spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 písm. a) 
nebo b) a nebylo uloženo propadnutí nebo zabrání dřeva nebo dřevařského výrobku, je 
povinen krajský úřad toto dřevo nebo dřevařský výrobek bez zbytečného odkladu vrátit jeho 
vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech zadržených dokladů. O 
vrácení zadrženého dřeva nebo dřevařského výrobku vydá krajský úřad osobě, které bylo 
dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen, písemné potvrzení. 

(7) Náhradu nákladů na skladování zadrženého dřeva nebo dřevařského výrobku 
po dobu jejich zadržení v případě, že nebylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, je 
povinen uhradit pachatel přestupku, a není-li znám, vlastník dřeva nebo dřevařského 
výrobku, pokud o přestupku v době jeho spáchání věděl nebo vědět měl a mohl, a není-li 
znám, ten, komu bylo dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen. 
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            _______________ 
 
51) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
52) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
 
53) § 47 zákona č. 250/2016 Sb. 

 
                                54) § 50 zákona č. 250/2016 Sb. 

 
                    55) Čl. 10 odst. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
                           995/2010.“. 

 
 

CELEX 32010R0995 
 
 

Čl. II 
 

               Přechodné ustanovení 
Řízení o správních deliktech, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po  jeho vyhlášení.  
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