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VII. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

 
 

 

Navrhovaný právní předpis 

Návrh novely zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh 

Předkladatel:           Ministerstvo zemědělství 

Odpovídající předpis EU 

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 
 
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení 
režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství 
(FLEGT - Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v 
lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), 
v konzolidovaném znění 
 
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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Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 2 písm. d) 

 

 

 

 

 

§ 5 písm. h) 
a i) 

 

 

 

 

 

 

Vymezení pojmů 
d) dovozem propuštění do volného oběhu ve smyslu přímo 
použitelného předpisu Evropské unie31) 

 
_________________ 
31) Čl. 201 a 202 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 
(přepracované znění) 
 

 
Ministerstvo 
h) oznamuje Komisi veškeré informace naznačující, že 
ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
režimu licencí FLEGT jsou nebo byla obcházena 33), 
_________________ 
33) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 
i) zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o režimu licencí FLEGT výroční 
zprávu za předcházející rok34) na základě informací 
předaných Generálním ředitelstvím cel, 
_________ 
 
34) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 

 
 
 
 

j) v případě pochybností o platnosti licence požaduje po 
vyvážející partnerské zemi v souladu s dohodou o 
partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí 
dodatečné ověření licence FLEGT a další vysvětlení35). 
___________________ 
35) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

32005R21730 

2005R2173-
20140630 

32013R0952 

 

 

32005R2173 

02005R2173-
20140630 

 

 

32005R2173 

02005R2173-
20140630 

 

Čl. 2 odst. 11 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

 

 

 

Čl. 8 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 5 

„dovozem“ se rozumí propuštění dřevařských 
výrobků do volného oběhu ve smyslu článku 79 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 
1992, kterým se vydává celní kodex Společenství 
 
 
 
 
 
Členské státy oznámí Komisi veškeré informace 
naznačující, že ustanovení tohoto nařízení jsou 
nebo byla obcházena.  

 
Členské státy předloží do 30. dubna výroční 
zprávu za předcházející kalendářní rok, která 
obsahuje:  
 a) množství dřevařských výrobků dovezených 
do členského státu v rámci režimu licencí FLEGT, 
a to podle položek harmonizovaného systému 
uvedených  v přílohách II a III a za každou 
partnerskou zemi;   
b) počet obdržených licencí FLEGT, a to podle 
položek harmonizovaného systému uvedených v 
přílohách II a III a za každou partnerskou zemi;   
c) počet případů, kdy byl použit čl. 6 odst. 1, a 
množství dotčených dřevařských výrobků.  
 
 
V případě pochybností o platnosti licence mohou 
příslušné orgány v souladu s dohodou o 
partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou 
zemí požádat licenční orgány o dodatečné ověření 
a další vysvětlení.  
 
  

§ 8a písm. 
a), b), c), f) 

 

Celní úřad 
 

a) současně s celním prohlášením přijímá licence 
FLEGT38),  

___________ 
38) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

32005R2173 

02005R2173-
20140630 

 

Čl. 5 odst. 1 

 

 

 

U každé dodávky se příslušnému orgánu předloží 
současně s celním prohlášením pro propuštění 
do volného oběhu ve Společenství i licence 
FLEGT. Příslušné orgány si spolu s odpovídajícím 
celním prohlášením založí kopii originálu licence 
FLEGT, a to v elektronické či papírové podobě.  
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b) v případě pochybností o druhu dřeva použitého 
v dovážených dřevařských výrobcích39) je oprávněn 
požádat pověřenou osobu o odbornou spolupráci 
a stanovisko podle § 10 písm. h),  

_____________ 
39) Čl. 2 odst. 9  nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

 
 
 

c) v případě pochybností o platnosti licence FLEGT 
požádá ministerstvo prostřednictvím Generálního 
ředitelství cel o ověření platnosti licence FLEGT 
u licenčního orgánu40), 

______________ 
40) Čl. 2 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 
f) v případech, kdy při dovozu dřevařských výrobků 
podléhajících licencím FLEGT nebude předložena žádná 
licence FLEGT45), celní úřad rozhodne o zničení 
dřevařských výrobků. Při zničení dřevařských výrobků 
postupuje podle jiného právního předpisu.44) 

 

______________ 
45) Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 

32005R2173 

 

 

 

 

 

32005R2173 

 

     

 

32005R2173 

 

Čl. 2 odst. 9 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 7 

     

 

 

Čl. 4 odst. 1 

                          

 
 
9. "dřevařskými výrobky" výrobky uvedené 
v přílohách II a III, na něž se vztahuje režim licencí 
FLEGT a které se při dovozu do Společenství 
nepovažují za "zboží neobchodní povahy" ve 
smyslu čl. 1 bodu 6 nařízení Komise (EHS) č. 
2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se 
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým 
se vydává celní kodex Společenství(2) ;  

 

7. "licenčním orgánem (licenčními orgány)" 
orgán/orgány určený/é partnerskou zemí k 
vydávání a potvrzování licencí FLEGT; 

 

1. Dovoz dřevařských výrobků z partnerských 
zemí do Společenství je zakázán, pokud dodávka 
není kryta licencí FLEGT.   

 

§ 9 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

§ 10 písm. h) 

 

 

 

Příslušné orgány v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz 
dřeva 
 
Příslušnými orgány43) podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o režimu licencí FLEGT jsou ministerstvo, 
Generální ředitelství cel a celní úřady. 
________________ 

43) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 
 
 
Pověřená osoba 
 
h) v oblasti režimu licencí FLEGT na vyžádání celního 
úřadu45) zaujímá odborné stanovisko k obecnému nebo 
vědeckému názvu druhu dřeva použitého ve výrobku podle 
přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské unie, 

32005R2173 

02005R2173-
20140630 

32008R1024 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské státy určí příslušné orgány, které jsou 
odpovědné za provádění tohoto nařízení a za 
komunikaci s Komisí. 
 
 
 
 
Obsah informací v licenci podle přílohy 
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. 
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§ 13d 

kterým se stanoví podrobná opatření k provádění přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o režimu licencí 
FLEGT46). Odborné stanovisko pověřené osoby je pro celní 
úřad závazné. 
__________________ 
45) § 8 odst. 6 písm. e) bod 2 zákona č. 17/2012 Sb., o 
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
46) 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 
 
 
Prozatímní opatření 
Zadržení dřeva a dřevařského výrobku54) 

 

(1) Dřevo a dřevařský výrobek 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 předpisu 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 

 

 

 

 

 

 

32010R0995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 5 
písm. a) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. Aniž by tím byl dotčen článek 19, jsou-li 
v důsledku kontrol uvedených v odstavci 1 zjištěny 
nedostatky, příslušné orgány mohou uložit 
zavedení nápravných opatření, která má 
hospodářský subjekt přijmout. Kromě toho mohou 
v závislosti na povaze zjištěných nedostatků 
členské státy přijmout okamžitá prozatímní 
opatření, včetně: 

a) zabavení dřeva a dřevařských výrobků; 
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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. 
_______________ 
54) Čl. 10 odst. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 995/2010. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32010R0995 

 

32005R2173 

02005R2173-20140630 

32008R1024 

 

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 

Nařízení Rady (ES) č. 2173 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (FLEGT 
- Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). 

Konzolidované znění nařízení Rady (ES) č. 2173 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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