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IV. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
 
I. Obecná část 
 
Název 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Problematika je v současné době upravena zejména sekundárními právními akty 
Evropské unie, které mají charakter nařízení, tj. jedná se o právní předpisy, které jsou v 
České republice na základě jejích mezinárodních závazků přímo účinné a mají aplikační 
přednost před národními právními normami. Národní právní úpravou mohou být upraveny 
pouze ty oblasti činnosti příslušných orgánů, které jsou pro řádný výkon jejich působnosti 
nezbytné a které buď nejsou v právní úpravě Evropské unie obsaženy vůbec (právní úprava 
Evropské unie tyto oblasti neupravuje nebo obsahuje výslovné zmocnění pro členské státy, 
aby přijaly národní úpravu – jedná se např. o oblast správního trestání) nebo obsaženy v 
právní úpravě Evropské unie jsou, ale vzhledem k praktickým potřebám výkonu působnosti 
orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a v oblasti režimu 
licencí FLEGT je nutné, aby byly upraveny podrobněji či konkrétněji.  
 

Konkrétně je v současnosti oblast uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
Evropské unie (EUTR) upravena zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)   
č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (účinnost od 3. března 2013), prováděcím 
nařízením Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro 
systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nařízením Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech 
pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.  
Dále bude návrhem zákona uplatňováno nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze                    
dne  20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského 
společenství a 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. V neposlední řadě nutno uvést rovněž 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se 
stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAJKNL5Y1)

aspi://module='EU'&link='32012R0607%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32010R0995%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32010R0995%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


12 
 

 
 

Adaptačním tuzemským právním předpisem je stávající zákon č. 226/2013 Sb., o 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2013 a 
prováděcí vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální 
evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh, která nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2013. 
Obecným právním předpisem, který se vztahuje na veškerý postup správních orgánů při 
výkonu veřejné správy, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“). Obecným právním předpisem v oblasti kontroly, který upravuje 
procesní postup kontrolních orgánů podle zákona o dřevu, tj. krajských úřadů a pověřené 
osoby při výkonu kontroly je zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Jinými právními předpisy, 
kterých se řešená problematika dotýká, jsou zejména celní předpisy, a to zákon č. 17/2012 
Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., 
celní zákon; dalšími dotčenými právními předpisy jsou zákon č. 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., 
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.  
 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

Návrh novely zákona je předkládán z důvodu nutnosti adaptace tuzemského právního 
řádu na Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu 
licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství a dále odstranění některých 
problémů, na které poukázala tříletá praxe při aplikaci národní právní úpravy EUTR v rámci 
České republiky, tj. zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 
 

V důsledku své adaptační povahy nepředstavuje navržený zákon komplexní úpravu 
problematiky, ale tvoří jej partikulární úpravy dílčích institutů z dané oblasti, které doplňují 
oba citované přímo použitelné předpisy Evropské unie, popř. současně tvoří speciální úpravu 
vůči českým procesním předpisům.  
 

Návrh novely zákona tak na jedné straně doplňuje materii, která je upravena v přímo 
použitelných předpisech Evropské unie a na druhé straně upravuje speciální pravidla 
vůči subsidiárně použitelným předpisům jako je kontrolní řád, zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. Nejedná se tedy o právní předpis, který by materii předmětné 
problematiky pojímal komplexně a je potřeba ho vnímat a aplikovat v tomto kontextu.  
 
Dotčená právní úprava nemá vztah k problematice diskriminace a rovnosti mužů a žen. 
 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  
 

Návrh novely zákona je předkládán za účelem zefektivnění adaptace národní právní 
úpravy na nařízení o dřevu (EUTR) a zajištění adaptace nařízení o licencích FLEGT za 
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účelem zajištění legality dovozu a uvádění vybraných dřevařských výrobků na vnitřní trh 
Evropské unie. 

Vzhledem k úzké provázanosti zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh, s celní problematikou, zohledňuje návrh rovněž změny, které 
souvisí s přijetím nového celního zákona č. 242/2016 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 9. 
2016.  
 
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
 

Návrh novely zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Stanovené 
povinnosti hospodářských subjektů nejdou nad rámec Ústavy České republiky a Listiny 
základních práv a svobod. 
 
 
 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
 
Návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské 
unii, Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii ani s judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. 
zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace.  
 
Z předpisů Evropské unie, které se vztahují na oblast uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na vnitřní trh Evropské unie (EUTR) a na oblast zavedení režimu licencí FLEGT, 
se navrhovaný návrh zákona přímo dotýká těchto předpisů: 

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým 
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky (EUTR). 
 

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

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. 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích 
pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních 
organizací podle nařízení č. 995/2010. 
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.363/2012 ze dne 23. února 2012 
o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových 
uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým 
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky. 
 

Nařízení Rady (EHS) č.2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku. 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 
se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). 
 

Návrh je s výše uvedenými předpisy EU plně slučitelný. 

 
 
6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  
  

Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. 
 
 
 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  
dopady na životní prostředí 
 

Hodnocení hospodářských a finančních dopadů návrhu zákona je uvedeno 
v předchozích částech odůvodnění návrhu zákona. 
 

Uplatňování prozatímního patření spočívajícího v zadržení dřeva nebo dřevařských 
výrobků sice vzniknou krajským úřadům nové náklady, ale tyto budou kompenzovány výnosy 
z pokut v důsledku rozšíření hospodářských subjektů – pachatelů přestupků o fyzické osoby. 
Naopak zohlednění skutečnosti, že hospodářským subjektem je každý, kdo uvádí dřevo a 
dřevařské výrobky na trh, tedy i vlastník lesa – fyzická osoba, i v oblasti správního trestání, 
do něhož se promítá nová obecná právní úprava přestupků, předpokládá nikoliv nepodstatný 
příjem do veřejných rozpočtů krajských úřadů. 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady na podnikatelské 
prostředí, nemá sociální dopady, nemá dopady na specifické skupiny obyvatel (osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní menšiny), ani dopady na 
životní prostředí. Tato právní úprava chrání evropský trh před dřevem a dřevařskými 
výrobky, které pocházejí z nelegálních zdrojů. Vzhledem k tomu, že domácí producenti 
v drtivé většině případů respektují zásady udržitelného obhospodařování lesů, cílí především 
na dovoz z rizikových oblastí (např. tropických) s vysokým podílem nelegálních těžeb. Má 
tedy na podnikatelské prostředí pozitivní vliv a přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti 
zodpovědných podnikatelských subjektů. 
 
 
8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Návrh nebude mít žádné negativní dopady na oblast ochrany soukromí a osobních 
údajů. 
 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik  
 

V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik 
v souladu s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády 
České republiky. Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu 
novely zákona nepředstavuje žádné riziko. 
 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K bodu 1 a 2 (§ 1 – Předmět úpravy) 
 

Z důvodu adaptace přímo použitelného předpisu Evropské unie nařízení Rady (ES) 
č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva 
do Evropského společenství (tzv. nařízení o licencích FLEGT) se do stávajícího ustanovení 
vkládá v novém ustanovení písm. b) další předmět úpravy zákona.  
Obě zde uvedená nařízení Evropské unie spolu úzce souvisejí a byla přijata na základě 
Akčního plánu Evropské unie pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (dále jen 
„Akční plán“), který vydala Evropská Komise v roce 2003. Tento plán měl zavést nový přístup 
v boji proti nezákonné těžbě dřeva a podpořit úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení 
veřejné správy v lesnictví. Klíčovými elementy Akčního plánu je pomoc při zlepšování 
veřejné správy v zemích produkujících dřevo a režim licencí, který má zajistit, aby se do EU 
dostávalo jen legálně vytěžené dřevo. Režim licencí pro dovoz dřeva je zaveden na základě 
dobrovolnosti prostřednictvím dohod o partnerství (Voluntary Partnership Agreement - VPA) 
EU se zeměmi a regiony produkujícími dřevo.  

Licence FLEGT jsou vydávány od 15. listopadu 2016. Elektronický systém FLEGIT 
sloužící k potřebám předávání informací o přijímání licencí FLEGT mezi příslušnými orgány 
členských zemí je plně funkční od konce října 2016. 

V současné době se v této oblasti postupuje podle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 242/2016 Sb., celní 
zákon. Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (dále jen 
„zákon o dřevě“), je však vhodnější platformou pro adaptaci tohoto nařízení do našeho 
právního řádu.  
 
K bodu 3 (§ 2 – Vymezení pojmů) 
 

Pro účely adaptace nařízení o licencích FLEGT se rozšiřuje vymezení pojmů o 
definici pojmu „dovoz“, která je převzata z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 
952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). 
 
 
K bodu 4 až 7 (§ 4 – Orgány státní správy) 
 

Výčet orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh se 
rozšiřuje o celní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad. 
Účelem je vzájemná provázanost údajů z lesní hospodářské evidence podle zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), pro potřeby 
centrální evidence podle § 3 zákona, a údajů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
a Vojenského lesního úřadu o nezákonných těžbách podle téhož zákona, dále pak pro účely 
řízení o přestupku podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o dřevě, kdy k naplnění jeho skutkové 
podstaty je třeba prokázat, že se jedná o nezákonně vytěžené dřevo, tj. dřevo vytěžené 
v rozporu s lesním zákonem, které bylo následně uvedeno na trh (podle unijní právní úpravy, 
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resp. nařízení EUTR se o nezákonně vytěžené dřevo jedná tehdy, jde-li o dřevo vytěžené 
v rozporu s platnými právními předpisy v zemi původu tohoto vytěženého dřeva). Podle 
národní právní úpravy, tj. lesního zákona, rozhoduje o těžbách dřeva a ukládá pokuty za jeho 
porušení v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Má-li být 
naplněna skutková podstata přestupku podle § 12 odst. písm. b) zákona o dřevu, spočívající 
v uvedení na trh nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařského výrobku z něho 
vyrobeného, musí být pravomocně prokázáno, že se v konkrétním případě jedná o těžbu 
dřeva provedenou v rozporu s příslušnými ustanoveními lesního zákona. Z této skutečnosti 
pak vychází při projednání předmětného přestupku krajský úřad, který projednává přestupky 
podle zákona o dřevu v prvním stupni. Údaje z lesní hospodářské evidence budou sloužit 
i potřebám centrální evidence podle § 3 zákona, zejména pro vypracování plánu kontrol 
„systému náležité péče“ u hospodářských subjektů, prováděných pověřenou osobou 
(Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů). 

Legislativně-technickou úpravou se zpřesňuje u krajských úřadů a obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností skutečnost, že se jedná v případě působnosti svěřené jim tímto 
zákonem o výkon státní správy v přenesené působnosti (§ 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů; § 7 odst. 2, § 61 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
K bodu 8 (§ 4a – Poskytování údajů) 

      Vkládá se nové standardní ustanovení, upravující poskytování údajů z centrálních 
registrů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, z nichž mohou orgány státní správy 
v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a pověřená osoba požadovat příslušné 
informace při zajištění výkonu kontrol hospodářských subjektů, což povede ke snížení jejich  

        administrativní zátěže. Poskytování těchto údajů je bezúplatné a údaje jsou poskytnuty 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 

K bodu 9 a 10 (§ 5 – Ministerstvo) 
Zakotvuje se působnost Ministerstva zemědělství (dále také „ministerstvo“) jako 

ústředního správního úřadu (obdoba právních úprav v zákonech upravujících působnost 
ústředních správních úřadů v oblasti státní správy lesů, myslivosti a rybářství, tj. lesního 
zákona, zákona o myslivosti, zákona o rybářství atp.) oprávněného kontrolovat orgány státní 
správy v oblastech svěřené působnosti i hospodářské subjekty v případech pochybností o 
dodržování příslušných právních předpisů na úseku uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh a v oblasti licencí FLEGT.  

Dále se stanovují nové působnosti ministerstva z důvodu adaptace nařízení o licencích 
FLEGT. Navržená úprava přímo realizuje povinnosti zakotvené v příslušném ustanovení 
nařízení (článek 6 odstavec 2, článek 7 odstavec 1, článek 8 odstavec 1), a to povinnost určit 
příslušné orgány, které jsou odpovědné za provádění tohoto nařízení a za komunikaci 
s Komisí, oznamovat Komisi veškeré informace, naznačující obcházení ustanovení nařízení 
o licencích FLEGT a zasílat výroční zprávu za předcházející kalendářní rok vždy do           
30. dubna, která obsahuje informace podle článku 8 odst. 1 písm. a) až c) nařízení. Těmito 
informacemi jsou množství dřevařských výrobků dovozených do členského státu v rámci 
režimu licencí FLEGT podle položek harmonizovaného systému uvedených v přílohách II 
a III nařízení o licencích FLEGT za každou partnerskou zemi, počet obdržených licencí 
FLEGT a počet případů, kdy byla zjištěna dodávka dřevařských výrobků z partnerských zemí 
do EU, která nebyla kryta licencí FLEGT.   
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K bodu 11 až 17 (§ 6 – Krajské úřady) 
Jde o legislativně-technickou úpravu a zpřesnění působností krajského úřadu, které  

vychází ze zkušeností krajských úřadů s aplikační praxí při uplatňování zákona o dřevě.  
Rozšiřuje se působnost krajského úřadu jako orgánu dozoru nad dodržováním čl. 4 a 6 

nařízení o dřevu, a to zejména ve vztahu k možnosti provádění prozatímního opatření 
zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku. 

Zrušuje se povinnost krajského úřadu opakovat kontroly hospodářských subjektů 
již provedených pověřenou osobou na základě plánu kontrol za účelem snížení nadbytečné 
administrativní zátěže krajských úřadů při projednávání přestupků a ukládání sankcí, kdy 
krajský úřad může použít skutečnosti zjištěné při kontrole prováděné pověřenou osobou jako 
podklad pro rozhodnutí o udělení správního trestu.  

Rozšiřuje se působnost krajského úřadu při naplňování článku 10 odstavec 5 písm. a) 
nařízení EUTR, a to o možnost přijetí okamžitého prozatímního opatření spočívajícího 
v institutu zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku v případech zde uvedených. Tento 
nástroj je již v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh v některých členských 
státech EU uplatňován. Navržené změny odrážejí přístupy, které se prosazují mezi experty 
v rámci jednání orgánů EU a které vycházejí rovněž ze zkušeností s aplikační praxí v České 
republice. 

Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů 
moci prokazovat buď písemným pověřením nebo průkazem. Kontrolní řád v § 4 odst. 3 
stanoví pro pověření ke kontrole formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo 
průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Ve smyslu kontrolního řádu a při absenci možnosti 
použití průkazu ke kontrole v zákoně by tak mělo být používáno pouze písemné pověření 
k jednotlivé konkrétní kontrole, což je z hlediska administrativního, technického, časového 
a ekonomického velice náročné.  

K bodu 19 (§ 6a – Obecní úřady s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad) 
Nově se zakotvuje informační povinnost uvedených orgánů státní správy v oblasti 

uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (konkrétně obcím s rozšířenou působností a 
Vojenskému lesnímu úřadu) v zájmu fungování nezbytné spolupráce orgánů státní správy 
v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.  
  
K bodu 21 až 27 (§ 8 – Generální ředitelství cel) 
 

Zpřesňují a konkretizují se  zde stanovené informační údaje poskytované Generálním 
ředitelstvím cel o údaje o jakémkoliv kontrolovaném hospodářském subjektu týkající se  
o dovozu (tj. dovozci, deklarantovi) dřeva a dřevařských výrobků na vnitřní trh EU. Může se 
rovněž jednat o informace získané z dovozu ohrožených druhů dřeva v rámci CITES, 
FLEGT, v souladu s celním kodexem.  

Doplňuje se povinnost zakotvená v § 57 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve vztahu k článku 8 nařízení Rady 
(ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie, 
včetně povinností uložených prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1024/2008, kterým se 
stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu 
licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství. 
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K bodu 28 (§ 8a – Celní úřad) 
 

Celní úřad bude plnit  zejména úkoly týkající se kontroly platnosti licence FLEGT. 
 

Nově se stanoví věcná příslušnost celních úřadů v oblasti provádění kontrol při 
ověřování licencí FLEGT pro dovoz dřeva podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
(nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do 
Evropské unie (dále jen „nařízení o licencích FLEGT“) vyplývající z ustanovení § 8 odst. 6 
písm. e) bod 2. zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Navrhované ustanovení upravuje působnost a postup celních úřadů a rozsah 
spolupráce s pověřenou osobou a odborným orgánem Generálního ředitelství cel, kterým je 
celně technická laboratoř (CTL), v případech pochybností o platnosti a pravdivosti 
obsahových náležitostí licence FLEGT – povinnost podle článku 5 odst. 1 a článku 2 odst. 9 
nařízení FLEGT, možnost zadržení zboží postupem podle § 39 celního zákona do doby, než 
je vydáno odborné stanovisko nebo než dojde k prověření platnosti licence v režimu FLEGT 
ministerstvem. 
 Dále se upravuje možnost zničení zadržených dřevařských výrobků na základě 
odborného stanoviska pověřené osoby nebo výsledku ověření licence v režimu FLEGT 
provedeného ministerstvem v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro dovoz 
dřevařských výrobků. Při zničení dřevařských výrobků celní úřad postupuje podle § 45 
celního zákona. Jedná se o případy, kdy lze zničit zadržené zboží podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 
9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění - tato úprava rovněž 
navazuje na čl. 198 celního kodexu Unie, který umožňuje zničení zadrženého zboží 
v případech zde uvedených. Zničení zboží bude upraveno jako opatření přijímané celními 
orgány, které však bude prováděno pouze z moci úřední. Hlavním důvodem je zamezení 
získání jakéhokoliv finančního zisku z dovozu dřeva a dřevařských výrobků, který není pokryt 
platnou licencí FLEGT a mnohdy se zpravidla jedná o tropické dřevo značné finanční 
hodnoty. 

Věcná příslušnost celních úřadů při ukládání sankcí vychází z jejich působnosti 
při propouštění zboží na vnitřní trh Evropské unie a příjmy z pokut budou příjmy státního 
rozpočtu. 
 
K bodu 29 (§ 9  – Příslušné orgány) 
 

Rozšiřuje se výčet příslušných orgánů z dosavadních v oblasti uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh podle nařízení EUTR o nové podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o zavedení režimů licence FLEGT, a to ministerstvo, Generální ředitelství cel 
a celní úřady. 

Podle článku 7 odst. 1 nařízení č. 2173/2005 (nařízení FLEGT) každý členský stát 
určí jeden nebo několik příslušných orgánů odpovědných za uplatňování uvedeného nařízení 
a komunikaci s Evropskou komisí. Základním úkolem příslušných orgánů podle článku 5 
nařízení FLEGT  je před propuštěním každé zásilky do volného oběhu v Evropské unii ověřit, 
že má zásilka platnou licenci FLEGT, dále uchovávají a každoročně zveřejňují přehled 
obdržených licencí FLEGT.  

K bodu 30 až 32 (§ 10 – Pověřená osoba) 

Na základě zkušeností krajských úřadů při provádění kontrol hospodářských subjektů 
z hlediska dodržování a plnění povinností vyplývajících z nařízení EUTR se za účelem 
snížení administrativní zátěže krajských úřadů se zpřesňuje procesní pravidlo, kdy 
v případech zjištění nedostatků dává pověřená osoba podnět příslušnému krajskému úřadu 
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k případnému uložení nápravného opatření, projednání přestupku nebo přijetí prozatímního 
opatření, nikoliv k povinnému opakování kontroly, jak tomu je dosud podle platného znění 
zákona. 

Pověřená osoba bude nově pověřena další působností spočívající v poskytování 
technické a poradenské činnosti na vyžádání GŘC (celních úřadů) ve spolupráci s odborným 
útvarem Generálního ředitelství cel (celně technickou laboratoří - CTL) a zaujímání  
odborného stanoviska při ověřování licencí FLEGT.  Konkrétně pak zejména podle 
prováděcího 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 a jeho přílohy. 
 
 
K bodu 20,33 až 44 ( § 7 a  12 – Přestupky) 
 

K projednávání přestupků zůstává věcně příslušný krajský úřad.  
Právní úprava přestupků již zohledňuje novou právní úpravu správního trestání podle 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tedy nahrazuje i 
terminologicky dosavadní právní úpravu. Rozšiřuje se okruh hospodářských subjektů – 
pachatelů přestupků -  o fyzické osoby. 

Dochází ke zjednodušení skutkových podstat přestupků (dříve správních deliktů) a 
dále k vypuštění skutkové podstaty podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o dřevě ohledně 
kontrol a ke sloučení dosavadních skutkových podstat podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) 
zákona o dřevě, kdy jejich „rozdělení“ působilo v praxi krajských úřadů při projednávání 
správních deliktů nemalé výkladové problémy. Jednání hospodářského subjektu, které 
naplňuje spáchání skutkové podstaty podle § 12 odst. 1 a), tj. „nepoužívá systém náležité 
péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče“ a podle § 12 
odst. 1 písm. b), tj. „při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo 
záznamy k systému náležité péče, nebo je předloží neúplné“ byly podřazeny pod společnou 
skutkovou podstatu nového ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) návrhu zákona, neboť 
dosavadní text skutkové podstaty správního deliktu podle § 12 odst. 1 písm. b) byl natolik 
nepřesný a zavádějící, že inklinoval při naprosté nesoučinnosti kontrolované osoby – 
hospodářského subjektu spíše k postupu podle § 16 odst. 1 písm. a), kdy hospodářský 
subjekt jako kontrolovaná osoba nesplní některou povinnost podle § 10 odst. 2 zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole. V tomto případě   při naprosté nesoučinnosti kontrolované osoby 
byla naplněna v prvé řadě skutková podstata správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. a), 
kdy hospodářský subjekt jako kontrolovaná osoba nesplní některou povinnost podle § 10 
odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

Udělení pokuty za spáchání skutkové podstaty správního deliktu podle § 12 odst. 1 
písm. b) zákona o dřevě činilo při projednávání tohoto správního deliktu velké problémy a 
vytvářelo prostor pro široké správní uvážení, neboť povinnost kontrolované osoby poskytnout 
součinnost upravuje kontrolní řád, což vede k neadekvátní administrativní náročnosti 
krajských úřadů a ve svém důsledku může vést k neúměrné (diskriminační) deliktní 
odpovědnosti hospodářských subjektů.  

Zakotvuje se nová skutková podstata přestupku v § 12 odst. 1 pod písm. c) za 
nedodržení povinností při zadržení dřeva nebo dřevařských výrobků. 

Zavádí se možnost krajských úřadů uložit vedle pokut nové správní tresty za porušení 
zákona, a to propadnutí věci, zabrání věci, zákaz činnosti a zveřejnění rozhodnutí 
o přestupku. Tyto obecné sankce jsou zakotveny v ustanoveních § 45 až 50 zákona 
o odpovědnosti za přestupky. 

Navrhované ustanovení upravuje možnost uplatnění institutu propadnutí zadržené 
věci (dřeva nebo dřevařských výrobků) To je možné uložit pouze tehdy, pokud byl současně 
spáchán přestupek. Tato skutečnost znamená, že nelze uložit propadnutí věci osobě, jež se 
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nedopustila přestupku. Účelem navrhovaného ustanovení je odebrat věc ze sféry pachatele 
přestupku. Tento institut bude v mnohých případech zárukou účinnějšího postihu osob, které 
na území České republiky uvádějí na trh dřevo nebo dřevařské výrobky z něho vyrobené, 
pokud se jedná o dřevo, které bylo nezákonně vytěženo, a to jak v České republice, tak 
i v zahraničí. Cílem je zabránit dalšímu obchodování s nelegálně vytěženým dřevem 
a výrobky z něho vyrobenými.  

K tomu, aby mohlo být uloženo propadnutí věci, musí být splněna také podmínka, že 
věc náleží pachateli přestupku a byla ke spáchání přestupku užita nebo byla přestupkem 
získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou.  

Jako moderační prvek je upraveno pravidlo, podle něhož propadnutí věci nelze uložit, 
je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku. Nepoměr musí z logiky věci 
znamenat, buď že přestupek byl natolik málo závažný, že předmětná věc má vůči němu 
mnohem vyšší hodnotu, nebo byla role věci při spáchání přestupku zanedbatelná. V obou 
případech by tak nebylo přiměřené uložit její propadnutí.  

Zabrání věci slouží jako zástupný institut k propadnutí věci s tím, že na rozdíl od 
propadnutí se nejedná o sankci, ale o ochranné opatření. Věc lze zabrat, jestliže náleží 
pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat nebo nenáleží pachateli přestupku nebo mu 
nenáleží zcela anebo vlastník věci není znám. Zabrání věci tak nastupuje pouze tehdy, není-
li dle § 49 možné uložit propadnutí věci, přesto jím však lze dosáhnout stejného efektu, a to 
že věc přejde ze sféry, kde došlo k jejímu protizákonnému užívání, do sféry státu. Stejně 
jako u propadnutí věci, nelze využít tohoto institutu, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru 
k povaze přestupku.  

Obecně platí, že výše navrhovaných pokut naplňují zejména preventivní a represivní 
funkci právní odpovědnosti. Primárním cílem stanovených sankcí je preventivně předcházet 
porušování právních povinností a z hlediska represivní funkce sankce je stanovení jejich 
výše přiměřená a dostačující.  

Při úpravě skutkových podstat platí, že jak fyzická, tak právnická osoba se může 
dopustit shodného deliktního jednání – z tohoto důvodu jsou skutkové podstaty pro 
přestupky právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob formulovány shodně. 
Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující, přičemž nařízení EUTR i nařízení o 
licencích FLEGT připouštějí mj. sankce v podobě pokuty a v podobě zákazu činnosti, a to i 
ve vzájemné kombinaci. Pro přestupky tato skutečnost vyplývá i z národní obecné úpravy 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Současně jsou stanoveny horní hranice výše pokut u přestupků právnických a 
podnikajících fyzických osob a fyzických osob shodně, a to v zájmu zajištění rovného 
přístupu. Aplikace shodné horní hranice výše pokuty odráží obdobnou typovou závažnost 
všech normovaných přestupků. 
 

K bodu 45 (§ 13 – Společná ustanovení k přestupkům) 

Doplňují se nová chybějící procesní ustanovení v souladu se zákonem o 
odpovědnosti za přestupky. 

Ustanovení o rozpočtovém určení příjmů z pokut se vypouštějí, neboť vyplývají z 
obecné právní úpravy (k tomu srov. ustanovení § 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, podle kterého příjmy státního rozpočtu tvoří, pokud zákon nestanoví jinak, 
i pokuty; a ustanovení § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Absence speciálního ustanovení k určení místní příslušnosti krajských úřadů 
při projednávání správních deliktů, resp. přestupků v zákoně působila krajským úřadům velké 
aplikační problémy. V důsledku této absence bylo nutné použít obecnou úpravu správního 
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řádu. Úprava místní příslušnosti podle správního řádu se pro použití v dané oblasti správního 
trestání projevila jako komplikovaná a nepojímající všechny potenciální situace, které mohou 
při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh nastat. Pokud se např. hospodářský subjekt 
dopustil současně přestupku podle § 12 odst. 1 písm. a) i b) zákona o dřevě zároveň, mohlo 
dojít k situaci, že místně příslušným byl pokaždé jiný krajský úřad. Novela v takových 
případech umožní společné řízení.  

Nové ustanovení (lex specialis) vychází ze zásad a stanoví určování místní 
příslušnosti krajských úřadů při projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

 
 

K bodu 46 (§ 13a – Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci) 

Nové ustanovení upravuje proceduru propadlých a zabraných věcí při výkonu agendy 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Propadlá nebo zabraná věc připadá státu 
a bude tak fyzicky i právně odňata ze sféry jejího vlastníka, kde s ní bylo nakládáno 
v rozporu se zákonem (ať již z vůle vlastníka či nikoliv). Tím bude splněn primární účel obou 
těchto institutů. V případech propadlého nebo zabraného dřeva nebo dřevařského výrobku 
státu se navrhuje nakládat s nimi postupy podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zakotvuje se možnost využití dřeva nebo dřevařského výrobku propadlého nebo 
zabraného do vlastnictví státu, aby tento movitý majetek mohly využívat i obce a kraje jako 
zakladatelé, a zřizovatelé právnických osob a organizačních složek potřebných pro jejich 
rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů, sociální služby, správu bytového fondu, základní 
školy, zařízení jim sloužící, předškolní zařízení, zařízení sociálně-právní ochrany apod. 
v souladu se zákony o obecním a krajském zřízení. 
 
                     (§ 13b – Zákaz činnosti) 

V souladu s čl. 10 odst. 5 písm. b) nařízení EUTR se zakotvuje možnost uplatnění 
zákazu obchodování, resp. zákazu činnosti spočívající v zákazu obchodování se dřevem 
a dřevařskými výrobky, a podmínky jeho uplatnění. 

V předmětném ustanovení je navržen zákaz činnosti, a to pouze u závažnějších 
protiprávních jednání. V praxi lze předpokládat jeho uložení pouze v případě opakovaného 
úmyslného jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby v případě 
velmi závažného porušení právních předpisů, kdy škodlivost tohoto protiprávního jednání 
přesahuje možnosti uložení pokuty. Jednalo by se o zcela výjimečný institut, který bude 
zaručovat, že u daného hospodářského subjektu bude vyloučena možnosti uvádět 
nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky na trh (vyvíjet obchodní činnost nebo 
činnost s obchodováním se dřevem nebo dřevařskými výrobky spojenou). Tento druh sankce 
by současně působil jako preventivní opatření.  
 

                    (§ 13c – Zveřejnění rozhodnutí o přestupku) 

Jedná se o obecnou sankci zakotvenou v § 45 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich. 
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                     (§ 13d – Zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku) 

V souladu s čl. 10 odst. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, se zakotvuje možnost uplatnit prozatímní 
opatření spočívající v zadržení dřeva nebo dřevařských výrobků. Evropská komise 
dlouhodobě upřednostňuje a považuje za přiměřené přijmout okamžité prozatímní opatření 
zadržení (zabavení) dřeva a dřevařských výrobků do národních právních úprav. 

Bude se jednat o případy zadržení dřeva nebo dřevařských výrobků pro účely řízení 
o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v jejichž 
případě přichází v úvahu pozdější propadnutí nebo zabrání věci v návaznosti na řízení 
o přestupku. Uvedené prozatímní opatření postihuje subjekt, vůči němuž zadržení směřuje, 
nicméně tato skutečnost nemění nic na tom, že tento postih je pouze dočasný, tj. pouze 
do té doby, než bude rozhodnuto, zda byl či nebyl přestupek spáchán. Jde o opatření, které 
je svou povahou předběžné. Tento postup také žádným způsobem nepředurčuje konečné 
rozhodnutí ve věci přestupku. 

V případě samotného zadržení zboží se bude jednat o výjimku z obecného pravidla, 
neboť k tomuto postupu není třeba, aby bylo vydáno rozhodnutí. Jedná se o úpravu, která již 
je součástí dnešní úpravy zákona č. 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy České 
republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo také zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů – nejedná se tudíž o úpravu českému právnímu řádu neznámou.  Tento postup 
se v některých oblastech ukázal v praxi jako žádoucí. Je zájem na tom, aby příslušné orgány 
a orgány státní správy (případně jiné orgány veřejné moci obecně) mohly co nejúčinněji 
poskytovat ochranu právům a zájmům, které sleduje mj. nařízení o dřevě (EUTR) 
a umožňuje jednotlivým členským státům tento institut využívat v boji proti nezákonným 
těžbám dřeva a jeho uvádění na trh včetně dřevařských výrobků z něho vyrobených, 
tj. připravit odpovědné o jakýkoliv hospodářský zisk, plynoucí ze závažného porušení 
příslušných právních předpisů. V tomto konkrétním případě by potřeba vydat (či dokonce 
písemně vyhotovit) rozhodnutí podle obecné úpravy správního řádu přinášela komplikace 
krajským úřadům a značně by snížila jejich operativní schopnost při boji proti této nezákonné 
činnosti. V praxi by totiž bylo nutné, aby při každém jednotlivém zadržení dřeva nebo 
dřevařského výrobku při kontrole nebo i mimo ni (na základě podnětu), bylo vydáno 
rozhodnutí, které by bylo třeba předat osobě, jíž by se dřevo nebo dřevařský výrobek mělo 
zadržet (eventuálně by se jako nedoručitelné zakládalo do spisu). Namísto toho je zvolena 
úprava, kdy nebude třeba vydat rozhodnutí o zadržení zboží, nýbrž se pouze zákonem 
stanoveným postupem provede opatření zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku, které 
se následně oznámí osobě, jež jej měla v době jeho zadržení u sebe. Pojem „u sebe“ pak 
je třeba vykládat extenzivně, ne pouze tak, že dřevo nebo dřevařský výrobek má tato osoba 
fyzicky ve své blízkosti, nýbrž i pokud s ním může disponovat, ačkoliv v daný okamžik 
se nenachází v jeho těsné blízkosti.  

V písemném potvrzení, které bude při zadržení sepsáno, bude uvedeno datum 
zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku, identifikační údaje osoby, které bylo zadrženo, a 
další  relevantní údaje, jako jsou množství a popis zadrženého dřeva nebo dřevařských 
výrobků atd.  

Navrhované ustanovení krajskému úřadu umožňuje rozhodnout z moci úřední.  Toto 
opatření je vhodné uplatnit zejména tehdy, pokud se jedná o zboží většího rozsahu a 
krajskému úřadu by s jeho přepravou, skladováním a případně dalším nakládáním vznikaly 
neúměrné náklady, zatímco osoba, které bylo toto zboží zabaveno, z povahy věci již 
dostatečnými kapacitami disponuje. K tomu, aby bylo možné dosáhnout co nejefektivnějšího 
postupu, může být prvním úkonem krajského úřadu ve věci vydání rozhodnutí.  
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Lhůta stanovená v odstavci 5 je navázána na lhůtu pro odložení věci v případě, kdy 
krajský úřad do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, 
nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.  

Vlastník zadržené věci bude často osobou neznámou, v takovém případě bude 
krajský úřad postupovat podle ustanovení správního řádu upravujícího jednání s neznámým 
účastníkem řízení (zejména § 32 správního řádu) s tím, že se rozhodne o zadržení věci, aniž 
by  byla identifikována osoba, jejíž vlastnické právo tímto rozhodnutím zaniká. 

Náklady na držení a skladování zadrženého dřeva nebo dřevařského výrobku 
zahrnují také náklady na jeho přepravu. Tato situace bude vhodná například pokud se bude 
jednat o menší rozsah zadržené věci nebo tehdy, pokud bude hrozit maření výkonu opatření 
(např. snaha této, ale i jiné osoby o zničení dřeva nebo dřevařského výrobku jako důkazního 
prostředku, porušení zákazu nakládání s předmětem zadržení atd.).  

Dále jsou taxativně uvedeny situace, kdy krajský úřad ukončí zadržení dřeva nebo 
dřevařského výrobku a vrátí jej osobě, které bylo zadrženo. Jelikož je zadržení dřeva nebo 
dřevařského výrobku faktickým úkonem, stejně tak bude faktickým úkonem jeho vrácení 
osobě, které bylo zadrženo.   

Jestliže vznikly náklady po dobu zadržení dřeva nebo dřevařského výrobku, má 
osoba, která vznik těchto nákladů zapříčinila, resp. které to ukládá návrh zákona, povinnost 
tyto náklady uhradit. Touto osobou je pachatel správního deliktu a není-li znám, vlastník věci 
(pokud o přestupku v době jeho spáchání věděl nebo vědět měl a mohl), a není-li ani ten 
znám, pak ten, komu bylo dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen, a to pouze v případě, že 
bylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zadrženého dřeva nebo dřevařského výrobku.  
 
K Čl. II – Přechodná ustanovení 

Přechodná ustanovení se týkají primárně správních deliktů (nově přestupků). Je 
stanoveno, že zahájená řízení o správních deliktech se dokončí podle dosavadní právní 
úpravy. Novela  zákona již zakotvuje úpravu institutů (místní příslušnost, zabrání 
a propadnutí věci, zákaz činnosti atd.) podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, který nabude účinnosti dnem 1. 7. 2017. Z tohoto důvodu se 
vkládají do zákona přechodná ustanovení, stanovující postup krajských úřadů 
při projednávání dosavadních správních deliktů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

K Čl. III - Účinnost 

Navrhuje se účinnost zákona prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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