
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.  226/2013 Sb., 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákon č. 
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

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  
 
 

Ustanovení  Obsah Celex č. 
Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 5 písm. h) 
 

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 
 
 

32005R2173 
 

Čl. 6 odst. 2 
 

2. Členské státy oznámí Komisi veškeré informace naznačující, že 
ustanovení tohoto nařízení jsou nebo byla obcházena.  
 

§ 5 písm. i)  i) zpracovává a zasílá Komisi v termínech 
podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o zavedení režimu licencí FLEGT pro 
dovoz dřeva výroční zprávu za předcházející 
rok34) na základě informací předaných 
Generálním ředitelstvím cel, 

_________ 
 
34) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 

32005R2173 
 

Čl. 8 odst. 1 
 

1. 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.  
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Stránka 2 (celkem 4) 

§ 5 písm. j)  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 
vysvětlení35); o výsledku ověření licence 
FLEGT bez zbytečného odkladu  
elektronicky informuje Generální ředitelství 
cel. 

 
___________________ 
35) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 
2173/2005 

32005R2173 
 

Čl. 5 odst. 5 5. 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.  
 

§ 6 odst. 1 písm. e) 
 

Krajský úřad 
e) může nařídit předběžné opatření a zajistit 

důkazy jako okamžitá prozatímní opatření 
podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky; postupuje přitom podle správního 
řádu37) . 

___________________ 
37) § 61 a 137 správního řádu. 
 

32010R0995 
 

Čl. 10 odst. 5 písm. a) 
 

Kontroly hospodářských subjektů 
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; 

 

 § 8a písm. a)  
 
 
 
 
 
 

Celní úřad 
 

a) při dovozu přijímá a kontroluje licence 
FLEGT39),  

___________ 
39) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
    Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 
 

 
 

 

32005R2173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 5 odst. 1 

 

 

Čl. 7 odst. 1 
 
 
 

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.  
 
1. Členské státy určí příslušné orgány, které jsou zodpovědné za provádění 
tohoto nařízení a za komunikaci s Komisí. 
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Stránka 3 (celkem 4) 

§ 8a písm. b) 
 
 
 
 
 

b) v případě pochybností o druhu dřeva 
použitého v dovážených dřevařských 
výrobcích40) je oprávněn požádat 
pověřenou osobu o odbornou spolupráci 
a stanovisko podle § 10 písm. h),  

_____________ 
40) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

32005R2173 Čl. 5 odst. 4 4. Příslušné orgány rozhodnou o tom, zda je potřeba dodávky dále 
prověřovat pomocí přístupu založeného na riziku. 

§ 8a písm. c) 
 

c) v případě pochybností o platnosti licence 
FLEGT požádá ministerstvo 
prostřednictvím Generálního ředitelství cel 
o ověření platnosti licence FLEGT 
u licenčního orgánu41), 

______________ 
41) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

 

32005R2173 

 

Čl. 5 odst. 5 
 

5. 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. d) 
 

d) v případě pochybností podle písmene b) 
nebo c) dřevařské výrobky postupem podle 
celních předpisů42) nepropustí nebo zadrží 
do doby, než je vydáno stanovisko podle 
§ 10 písm. h) nebo než je prověřena 
platnost licence FLEGT podle § 5 písm. j),  

______________ 
42) § 39 zákona č. 242/2016 Sb. 
Čl. 5 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

 

32005R2173 Čl. 5 odst. 7 

 

 

7. Celní orgány mohou pozdržet propuštění dřevařských produktů nebo je 
zabavit, pokud mají důvod se domnívat, že licence nemusí být platná. 
Pokud dotčený členský stát nerozhodně jinak, náklady vzniklé ověřováním 
nese dovozce. 
 

§ 8a písm. e) 
 

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 
podle celních předpisů o zničení 
dřevařských výrobků43), 

______________ 
43) § 45 zákona č. 242/2016 Sb.  
Čl. 5 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 

32005R2173 Čl. 5 odst. 8 

 

8. Každý členský stát stanoví sankce, které se uloží v případě porušení 
ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené   
a odrazující. 
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Stránka 4 (celkem 4) 

§ 8a písm. f) 
 

f) v případech, kdy při dovozu dřevařských 
výrobků podléhajících licencím FLEGT není 
předložena žádná licence FLEGT44), 
rozhodne  podle celních předpisů o zničení 
dřevařských výrobků43). 

______________ 
44) Čl. 5 odst. 8 a čl. 6 odst. 1 nařízení Rady 
(ES) č. 2173/2005 

32005R2173 Čl. 5 odst. 8 

 

 

Čl. 6 odst. 1 
 

8. Každý členský stát stanoví sankce, které se uloží v případě porušení 
ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. 

 
1. Pokud příslušné orgány zjistí, že nejsou plněny požadavky stanovené 
v čl. 4 odst. 1, postupují v souladu s platnými vnitrostátními právními 
předpisy. 

 § 10 písm. h) 

 

 

 

  

Pověřená osoba 
 
h) v oblasti režimu licencí FLEGT na vyžádání 

celního úřadu zaujímá, v případné 
spolupráci s Generálním ředitelstvím cel, 
odborné stanovisko k obecnému nebo 
vědeckému názvu druhu dřeva použitého 
v dřevařském 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. 

 

32005R2173 

 

 

 

 

 

 

Příloha II  

Příloha III 

 

 

 

 

Dřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT bez ohledu 
na partnerskou zemi. 
Dřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT pouze ve 
vztahu k odpovídajícím partnerským zemím. 
 
 
 

 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32005R2173 
 

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

  

32010R0995 

 

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 
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