
 
VIII. 

 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 14.2.2017, č.j. 
71999/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 14.3.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra 
 

Obecně k přestupkům: 
1. Na základě koordinační úlohy Ministerstva 

vnitra v oblasti správního trestání dle  
§ 12 odst. 2 kompetenčního zákona uplatňujeme řadu 
připomínek ohledně právní úpravy přestupků, jejichž cílem 
je sjednocení právní úpravy v souladu s koncepcí 
současné reformy správního trestání. Upozorňujeme 
předkladatele na existenci návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích (sněmovní tisk č. 929). Zmíněný 
sněmovní tisk provádí nezbytné změny  
ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány 
nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za 
přestupek. Mimo jiné zasahuje i do zákona  
č. 226/2013 Sb. Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk č. 
929 má nabýt účinnosti dne 1. července 2017, je nutné jej 
s dotčenými předpisy vzájemně koordinovat tak, aby 
nebyly prováděny vzájemně si odporující úpravy, neboť 
jinak by v případě schválení obou předpisů vznikly 
aplikační problémy. 

V této souvislosti upozorňujeme na § 12 odst. 3 
a odst. 5 a § 13 připomínkované novely zákona č. 

Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. 
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226/2013 Sb., jejichž úpravu ve znění sněmovního tisku č. 
929 je nutno vzít v úvahu. 

2. Dále navrhujeme vypustit v čl. I část 
novelizačního bodu č. 2, kterým se slova „sankce za 
správní delikty“ nahrazují slovy „správní tresty za 
přestupky“. Požadujeme také odstranit v čl. I celé 
novelizační body 16, 20, 38 a 39 z toho důvodu, že tytéž 
úpravy jsou provedeny již sněmovním tiskem č. 929. 

 Obecně pak upozorňujeme, že na řízení o přestupcích se 
použije zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, a zákon  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ledaže zvláštní zákon 
obsahuje speciální úpravu. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 9 – k § 5 písm. a): 

Předmětné ustanovení zakotvuje působnost 
Ministerstva zemědělství jako ústředního správního úřadu 
oprávněného kontrolovat orgány státní správy v oblastech 
svěřené působnosti a hospodářské subjekty v případech 
pochybností o dodržování příslušných právních předpisů 
na úseku uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a v 
oblasti licencí FLEGT. Podle důvodové zprávy by mělo jít 
o kontrolu v režimu kontrolního řádu. Požadujeme proto, 
aby pojem „dozor“ byl nahrazen pojmem „kontrola“, neboť 
kontrolní řád termín „dozor“ nepoužívá. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 12 – k § 6 odst. 2: 

Z důvodové zprávy vyplývá, že při kontrole 
hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci 
krajských úřadů moci prokazovat písemným pověřením 
nebo průkazem. Kontrolní řád v § 4 odst. 3 upravuje dvě 
základní formy pověření, a to písemné pověření (sloužící 
zpravidla k výkonu konkrétní kontroly) a průkaz, coby 
obecné pověření k realizaci kontrol v určité oblasti. 
Předmětné ustanovení zároveň stanoví, že formu průkazu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Kontrolující se bude prokazovat 
pouze pověřením ke kontrole průkazem a bude 
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lze užívat pouze tam, kde to stanoví jiný právní předpis, 
aby nedocházelo k záměnám průkazu, coby formy 
pověření ke kontrole, se služebními průkazy osvědčujícími 
toliko příslušnost dané osoby k příslušnému úřadu.  To 
neznamená, že by služební průkaz nemohl být současně 
pověřením ke kontrole, avšak z důvodu právní jistoty 
kontrolovaných osob to musí být výslovně stanoveno 
zákonem. 

S ohledem na využití formy pověření dle § 4 odst. 3 
kontrolního řádu navrhujeme § 6 odst. 2 návrhu upřesnit 
slovem „písemným“ a nahradit formulací: 

„Pověření zaměstnanci krajského úřadu se při 
výkonu kontrolní činnosti prokazují písemným pověřením 
ke kontrole nebo průkazem, který je jejich dokladem o 
jejich pověření ke kontrole.“. 

Zároveň doporučujeme doplnit zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu, který by stanovil 
náležitosti daného průkazu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 13 – k § 6 odst. 1 písm. a): 

Obdobně jako u předchozí zásadní připomínky 
k novelizačnímu bodu 9 požadujeme s ohledem na 
skutečnost, že kontrola ze strany krajského úřadu je 
prováděna v režimu kontrolního řádu, aby pojem „dozor“, o 
němž hovoří § 6 odst. 1 písm. a) návrhu, byl vypuštěn a 
byl uváděn pouze pojem „kontrola“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 17 – k § 6 odst. 1 písm. d): 

Informace uvedené v první části doplňované věty 
jsou výslovně upraveny v § 81 zákona č. 250/2016 Sb., 
který již nerozlišuje, kdo tuto kontrolu provedl, a tudíž je 
nadbytečná také druhá část doplňované věty. Požadujeme 
tedy celý novelizační bod vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. 
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K čl. I bodu 37 – k § 12 odst. 1 písm. c): 
Slovo „zadrženým“ navrhujeme nahradit slovem 

„zajištěným“, aby ustanovení bylo v souladu s dikcí 
správního řádu (viz např. § 61 a § 138 správního řádu). 

Obdobnou úpravu navrhujeme učinit i dále 
v návrhu zákona, zejména pak v navrhovaném § 13d. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 44 – k § 12 odst. 6: 

1. Navrhujeme vypustit slova „propadnutí věci,“ a dále 
slova „a nebylo-li uloženo propadnutí věci, lze 
rozhodnout o zabrání věci podle obecné právní úpravy 
přestupků.“. Podle § 47 a § 50 zákona č. 250/2016 Sb. 
lze uložit trest zákazu činnosti a trest zveřejnění 
rozhodnutí o přestupku pouze v případě, kdy tak stanoví 
zákon. Uvedený požadavek se však netýká trestu 
propadnutí věci ani ochranného opatření zabrání věci 
(srov. § 48 a § 53 zákona č. 250/2016 Sb.), tudíž je 
zbytečné zahrnout je do výčtu navrhovaného § 12 odst. 
6. Trest propadnutí věci a ochranné opatření zabrání 
věci lze uložit vždy, jsou-li splněny zákonné podmínky. 

2. Zároveň navrhujeme stanovit maximální dobu, na 
niž lze trest zákazu činnosti uložit, v délce 1 roku. Podle 
§ 47 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. lze zákaz činnosti 
uložit nejdéle na 3 roky, není-li doba zákazu činnosti 
stanovena zákonem, přičemž v tomto případě 
považujeme tuto sankci za nepřiměřeně přísnou. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

K čl. I bodu 45 – k § 13 odst. 2: 
1. První větu navrhujeme vypustit pro nadbytečnost, 

neboť uvedené plyne z § 62 zákona č. 250/2016 Sb. 
2. Nedoporučujeme zavedení možnosti vést společné 

řízení v případě, kdy jsou místně příslušné různé krajské 
úřady. Takovou možnost neobsahují ani zákon  
č. 250/2016 Sb., ani správní řád. Pokud by navrhovatel 
přesto na této možnosti trval, je nutné upravit pravidla, na 

Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. 
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základě nichž bude určeno, který krajský úřad následně 
společné řízení povede. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 45 – k § 13 odst. 5: 

Odstavec navrhujeme vypustit s odkazem na § 73 
a § 74 zákona č. 250/2016 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 45 – § 13 odst. 6: 

Odstavec navrhujeme pro nadbytečnost vypustit, 
neboť použití zákona č. 250/2016 Sb. plyne přímo z jeho § 
1. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 46 – k § 13a odst. 1: 

Odstavec navrhujeme vypustit a opětovně 
předkladatele upozorňujeme, že totožnou právní úpravu 
obsahuje § 48 odst. 4 a § 53 odst. 3 zákona č. 250/2016 
Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 46 – k § 13a odst. 2: 
Ustanovení zavádí dle našeho názoru zcela nepřiměřenou 
zátěž pachatele přestupku a zejména vlastníka či držitele 
propadlé či zabrané věci. Je třeba upozornit, že existující 
obdobné úpravy (§ 51 odst. 3 celního zákona, § 70 odst. 4 
zákona o povinném značení lihu či § 127 odst. 5 zákona o 
hazardních hrách) ukládají povinnost hradit náklady 
spojené se správou a zničením věci, přičemž především je 
důležité, že zabraná či propadlá věc má být dle 
zmiňovaných zákonů zničena. Nyní navrhované řešení je 
však odlišné, když předpokládá, že propadlé či zabrané 
dřevo bude dále využíváno, ať již státem či dokonce 
územními samosprávními celky, jimž by je stát poskytl. 
V takovém případě není možné náhradu nákladů 
spojených se správou požadovat, zvláště když by šlo o 
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neurčitou dobu správy/využívání. 
Požadujeme proto ustanovení vypustit nebo alespoň 
přepracovat tak, aby se povinnost hradit náklady týkala 
pouze správy dočasné do chvíle, než nový vlastník (stát či 
územní samosprávní celek) začne dřevo využívat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 46 – k § 13a odst. 3: 

Připomínáme právní úpravu obsaženou v § 11 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. a požadujeme ustanovení 
pro nadbytečnost vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 46 – k § 13c odst. 1: 

S odkazem na § 50 zákona č. 250/2016 Sb. 
požadujeme odstavec z důvodu nadbytečnosti vypustit, 
ostatně sám předkladatel již v  § 12 odst. 6 totožnou 
materii navrhuje upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 46 – k § 13c odst. 2: 

1. Navrhujeme vypustit slova „se provádí v souladu 
s obecnou právní úpravou přestupků“, neboť uvedené 
plyne z § 1 a § 50 zákona č. 250/2016 Sb. 

2. Ustanovení navrhujeme systematicky zařadit za 
navrhovaný § 12 odst. 6. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 
K čl. I bodu 46 – k § 13d: 

Ustanovení navrhujeme vypustit, neboť obdobnou 
právní úpravu lze nalézt v § 61 správního řádu. Trvá-li 
navrhovatel na speciální úpravě předběžného opatření, 
doporučujeme upravit pouze odchylky od obecné úpravy 
obsažené ve správním řádu a sjednotit pojmosloví s dikcí 
správního řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. Ustanovení odstavce 3 vypuštěno. 
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Obecně k poznámkám pod čarou: 

Navrhujeme pro nadbytečnost vypustit poznámky 
pod čarou odkazující na zákon č. 250/2016 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 1 – k § 1 písm. b): 
Upozorňujeme, že nově doplňované písmeno b) je 
nesrozumitelné, neboť obzvláště dovětek za závorkou 
nenavazuje na předchozí normativní text a lze tedy jen s 
obtížemi dovozovat záměr předkladatele. 
K čl. I bodu 8 – k § 4a: 
V souladu s ustálenou legislativní praxí úpravy využívání 
údajů ze základních registrů doporučujeme navrhovaná 
ustanovení formulovat např. následovně: 
„§ 4a 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné 
správy 
 

(1) Orgány státní správy podle § 4 a pověřené 
osoby podle § 10 využívají pro výkon jejich působnosti 
podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto 
údaje 
a) …. 

(2) Orgány státní správy podle § 4 a pověřené 
osoby podle § 10 využívají pro výkon jejich působnosti 
podle tohoto zákona z informačního systému evidence 
obyvatel tyto údaje 
a) …. 

(3) Orgány státní správy podle § 4 a pověřené 
osoby podle § 10 využívají pro výkon jejich působnosti 
podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto 
údaje 
a) …. 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním 
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné 
ke splnění daného úkolu. 

 
Akceptováno. Příslušné poznámky pod čarou 
vypuštěny. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. Novelizační bod 
bude obsahovat nové znění ustanovení 
§ 1 Předmět úpravy podle připomínky Ministerstva 
spravedlnosti a odboru kompatibility. 
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(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje 
v základním registru obyvatel,  
se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 
z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve 
tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 
Námi navrhované znění přesněji vystihuje 

technické řešení čerpání údajů ze základních registrů, 
informačního systému evidence obyvatel a informačního 
systému cizinců (orgány veřejné moci disponující 
oprávněním k čerpání údajů z informačního systému 
veřejné správy je samy z informačních systémů veřejné 
správy vytěžují, nežádají jejich správce o poskytnutí) a je v 
aktuální legislativní praxi preferováno. 

V ustanovení upravujícím využívání údajů ze 
základního registru obyvatel není dále vhodné hovořit o 
využívaných údajích jako o údajích referenčních. V 
základních registrech jsou vedeny referenční údaje a jiné 
údaje, přičemž zákonem, který určí referenčnost, by měl 
být výlučně zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech. Při duplicitní kvalifikaci údajů jako údajů 
referenčních v zákoně č. 111/2009 Sb. i v zákonech 
upravujících využívání údajů ze základních registrů hrozí, 
že reklasifikace údaje z referenčního na „nereferenční“ 
v zákoně č. 111/2009 Sb. nemusí být zohledněna ve 
zvláštních zákonech, což může vyvolat interpretační 
nejasnosti o povaze takového údaje. 

Současně není nutné označovat informační systém 
evidence obyvatel a informační systém cizinců za 
„agendový“. Přívlastek „agendový“ charakterizuje vlastnost 
daných informačních systémů, není součástí jejich názvů. 
Pojem „agendový informační systém“ užívá zákon č. 
111/2009 Sb. pro odlišení ostatních informačních systémů 
veřejné správy od základních registrů jako specifického 
typu informačního systému veřejné správy a současně pro 
vymezení množiny informačních systémů veřejné správy 
zabezpečujících využívání základních registrů. Mimo 
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zákon č. 111/2009 Sb. nemá jeho užití valný význam, 
neboť v zásadě každý informační systém veřejné správy je 
z povahy agendovým informačním systémem. 
 
K čl. I bodu 10 – k § 5 písm. j): 

Dáváme ke zvážení, zda je nezbytně nutné určovat 
formu informování Generálního ředitelství cel (tj. užít slovo 
„elektronicky“). Komunikace mezi Ministerstvem 
zemědělství a Generálním ředitelstvím cel má s ohledem 
na ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb.,  
o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, probíhat elektronicky (cestou datových 
schránek), zmínka o této formě je tak z tohoto pohledu 
nadbytečná. Je-li však záměrem předkladatele, aby 
informování probíhalo v elektronické podobě, avšak mimo 
datové schránky, pak prosté použití slova „elektronicky“ 
tento cíl po legislativní stránce není s to zajistit 
(komunikace datovými schránkami představuje z povahy 
věci předávání informací elektronicky). Doporučujeme tedy 
vyjasnit záměry předkladatele a následně provést 
adekvátní úpravu normativního textu. 

 
K čl. I bodu 19 – k § 6a: 

Z důvodové zprávy vyplývá, že ustanovení 
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. Připomínáme v tomto 
kontextu § 25 kontrolního řádu, jehož cílem je zajištění 
vzájemné spolupráce, a proto by se kontrolní orgány měly 
vzájemně informovat a tam, kde je to možné a povahy 
jednotlivých kontrol to dovolují, projednat a vzájemně 
koordinovat jejich provedení, popř. využívat výsledků 
souvisejících či předcházejících kontrol. 

S ohledem na shora uvedené doporučujeme 

 
 
 
 
Vysvětleno. Jelikož jde o formu používanou, text 
bude ponechán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán. 
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přehodnotit, zda obsah ustanovení § 6a není v kolizi s § 25 
kontrolního řádu upravujícím spolupráci kontrolních 
orgánů. 

 
K čl. I bodu 21 – k § 8 odst. 1: 
Nepovažujeme doplnění slova „zejména“ za vhodné, 
neboť na základě jeho použití je celé ustanovení poměrně 
neurčité, když není jasné, jaké další informace mají být 
Generálním ředitelstvím cel poskytovány. 
K čl. I bodu 22 – k § 8 odst. 1 písm. a): 

V souladu s § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, doporučujeme za slova 
„identifikační číslo“ doplnit slovo „osoby“. 
K čl. I bodům 42 – k § 12 odst. 4: 

Vzhledem k tomu, že je přísněji trestáno 
opakované spáchání přestupků, dáváme ke zvážení, zda 
by nebylo vhodné zapisovat pravomocná rozhodnutí o 
přestupcích podle tohoto zákona do evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů podle § 106 a násl. zákona  
č. 250/2016 Sb. 
K čl. I bodu 45 – k § 13: 

Navrhovaný § 13 odst. 1, 3 a 4 odpovídá § 13 ve 
znění obsaženém ve sněmovním tisku č. 929. Vzhledem 
k výše uvedeným připomínkám k § 13 doporučujeme 
neměnit celý § 13, ale pouze vložit nový odst. 2 (ve znění 
návrhu § 13 odst. 2 věty druhé) a následující odstavce 
přečíslovat. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 1 písm. a) a b): 
Vzhledem k čl. 26 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme § 1 členit na odstavce, případně 
k zamýšleným pododstavcům vytvořit návětí. 
 
K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 30: 

 
 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán. Budou vypuštěna 
slova „podle § 2 písm. g)“. 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění o 
evidenci doplněn. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení § 1 upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven v souladu se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAN3K9SRL)



 11 

S ohledem na čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme z poznámky pod čarou odstranit text „FLEGT 
„Forest Law …… .“.“ 
 
K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 31: 
V úvodní části textu poznámky pod čarou navrhujeme 
doplnit mezeru za zkratkou „Čl.“ a slovo „komise“ psát 
s velkým počátečním písmenem. 
K čl. I bodům 5 a 6 – k § 4 písm. b) a c): 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo z legislativně 
technického hlediska vhodnější dovětek „v přenesené 
působnosti“ vynechat a jako samostatný odstavec vložit 
text vyjadřující, že působnosti stanovené tímto zákonem 
krajským úřadům a obecním úřadům s rozšířenou 
působností jsou výkonem přenesené působnosti. 
K čl. I bodu 6 – k § 4 písm. c): 
Upozorňujeme na překlep ve slově „působnosti“, kdy 
správný tvar by měl být „působností“. 
K čl. I bodu 8 – k § 4a odst. 2 písm. b) a c): 
Dáváme na zvážení, zda je vhodné v souvislosti 
s fyzickými osobami hovořit o „subjektech“ a nebylo by 
příhodnější o nich hovořit jako o „osobách“. 
K čl. I bodu 19 – k § 6a: 
Doporučujeme slovo „obcí“ v nadpisu a uvozovací větě 
ustanovení uvést v singuláru. 
K čl. I bodu 27 – k poznámce pod čarou č. 23: 
Nedoporučujeme předkladateli poznámku pod čarou 
koncipovat jako samostatný novelizační bod. Lze se 
například inspirovat řešením použitým v novelizačním 
bodě 30. 
 

stanoviskem odboru kompatibility. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
Vysvětleno. Text z hlediska lepší srozumitelnosti 
ponechán. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Novelizační bod 26 bude upraven  
a bod 27 vypuštěn.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

K bodu 1  
Doporučujeme § 1 členit na odstavce. 
K bodu 9 
Doporučujeme za slovo „základě“,“ doplnit tečku. 
K bodu 10 
Doporučujeme celexová čísla uvést za poznámkami pod 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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čarou. 
K bodu 24 
Doporučujeme slovo „písmenem“ nahradit slovem 
„slovem“. 
K bodu 25 
Doporučujeme za slovy „podle § 5 písm. i)“.“ doplnit tečku. 
K bodu 26 
Doporučujeme slova „vkládá text“ nahradit slovy „vkládají 
slova“. 
K bodu 28 
Doporučujeme celexové číslo 32005R173 uvést pouze 
jednou. 
K bodu 29 
Na začátku odstavce 4 doporučujeme doplnit uvozovky. 
 
 
 

 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K jednotlivým ustanovením čl. I 
K bodu 12 - § 6 odst. 2  
Z navrhovaného znění není dostatečně zřejmé, jaký 
průkaz může být dokladem o pověření zaměstnanců 
krajského úřadu ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 
písm. b) kontrolního řádu. Pokud má být použit již 
existující průkaz, doporučujeme odkázat na 
ustanovení právního předpisu upravující jeho 
náležitosti, má-li se jednat o nový průkaz pro účely 
zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh, doporučujeme doplnit zmocňovací ustanovení  ke 
stanovení náležitostí takového průkazu prováděcím 
právním předpisem. 
K bodu 19 - § 6a 
Doporučujeme zvážit navrhované použití nadpisu  
§ 6a (viz platné znění § 4 až § 8 zákona). 
K bodu 23 - § 8 odst. 1 písm. c)  
V navrhovaném znění doporučujeme z formálního 
hlediska zrušit čárku za slovem „dřeva“ a naopak 
vložit čárku za doplňovaná slova „nebo dřevařského 
výrobku,“.  

Akceptováno. Text upraven podle připomínky 
MV. Bude se prokazovat průkazem a bude 
doplněno zmocnění pro vyhlášku, kde bude 
uveden vzor průkazu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text pro větší přehlednost ponechán. 
 
 
Akceptováno. Text upraven ve smyslu 
připomínky. 
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Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. K předkládací zprávě: Doporučujeme ve druhém 
odstavci slova „V říjnu 2008“ nahradit slovy „V říjnu 
2010“. 

2. K novelizačnímu bodu 1 (první větě novelizačního 
bodu): V navrhovaném textu novelizačního bodu 1 
doporučujeme slova „tečka na konci textu se nahrazuje 
čárkou“ nahradit slovy „na konci písmene a) se tečka 
nahrazuje čárkou“. 
3. K novelizačnímu bodu 1 /§ 1 písm. b)/: 

V navrhovaném § 1 písm. b) doporučujeme uvést 
slova „jeho správa a obchod“ v příslušném pádě. 
Doporučujeme zvážit ve spojení „vynucování lesního 
práva“ nahrazení slova „vynucování“ častěji 
používaným slovem „vymáhání“ a vypuštění slova 
„lesního“. Slova „jeho správa a obchod“ pak 
doporučujeme upravit tak, aby odpovídala zbytku 
věty. 

4. K novelizačním bodům 1 a 2: Obsahem novelizačního 
bodu je označení dosavadního textu § 1 jako písmeno 
a) a dále doplnění dalšího písmene do § 1/ konkrétně 
se jedná o písmeno b)/. Doporučujeme oba 
navrhované novelizační body spojit v jeden 
novelizační bod a tento uvést ve znění: „§ 1 včetně 
poznámek pod čarou č. 30 a 31 zní: „……“.“. 

5. K novelizačnímu bodu 1, pozn. pod čarou č. 30: 
Doporučujeme vypustit odkaz na Akční plán EU pro 
vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví, 
jelikož se jedná pouze o sdělení Komise, které není 
právním předpisem a není přímo aplikovatelné. 

6. K novelizačnímu bodu 6: V navrhovaném textu 
doporučujeme za slovo „vkládají“ vložit slovo „nová“. 

7. K novelizačním bodům 16 a 17: Doporučujeme oba 
navrhované novelizační body spojit v jeden 
novelizační bod a tento uvést ve znění: „V § 6 odst. 1 
písmeno d) zní: „……“.“. 
 

8. K novelizačnímu bodu 19: Doporučujeme slova 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text § 1 upraven v souladu 
s připomínkou MSp a odboru kompatibility.   
 
 
 
Akceptováno. Novelizační bod bude obsahovat 
nové znění ustanovení § 1 Předmět úpravy podle 
připomínky Ministerstva spravedlnosti, pád slova 
„správa“ opraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Viz k bodu 2. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno jinak. Novelizační body 16 a 17 
vypuštěny -  viz připomínky MV. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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„obecní úřad obcí s rozšířenou působností“ nahradit 
slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“. 

9. K novelizačnímu bodu 46: V § 13a odst. 3 
doporučujeme slova „která se stala“ nahradit slovy 
„které se staly“. 

10. K novelizačnímu bodu 46: V § 13a odst. 4 
doporučujeme před slova „dřevařský výrobek“ doplnit 
slova „propadlý nebo zabraný“. 

11. K novelizačnímu bodu 46: Doporučujeme k § 13d 
zvážit nutnost uvedení pozn. pod čarou č. 55. Případně 
doporučujeme doplnit odkaz na zmíněný předpis 
Evropské unie v § 13d odst. 1 in fine. 
12. K novelizačnímu bodu 46: K § 13d odst. 2 

doporučujeme zvážit vhodnost použití slov „zjistí-li se 
porušení přímo použitelného předpisu…“. Odstavec 2 
totiž odkazuje na odstavec 1, který hovoří o existenci 
důvodného podezření. Není tedy zřejmé, zda se 
„zjištěním porušení“ podle odst. 2 rozumí samotné 
pojetí důvodného podezření (pak by bylo třeba držet 
stejnou terminologii) nebo jiná situace. Navíc by 
mohlo být problematické hovořit na tomto místě o 
„zjištění porušení“, když správní řízení, jehož 
výsledkem má být právě toto zjištění (resp. rozhodnutí 
o odpovídajícím přestupku), stále běží. 

13. K novelizačnímu bodu 46: Za účelem dosažení větší 
jasnosti ustanovení u § 13d odst. 5 in fine 
doporučujeme přeformulovat slova „které umožňují 
jeho zadržení“ za „které umožňují zadržení dřeva 
nebo dřevařského výrobku“. 

14. K novelizačnímu bodu 46: K § 13d odst. 6 
doporučujeme za slova „dřevařský výrobek zadržen“ 
doplnit čárku. V § 13d odst. 4, 6 a 7 doporučujeme 
slova „bylo dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen“ 
nahradit slovy „bylo dřevo nebo dřevařský výrobek 
zadrženo“. Obdobně doporučujeme doplnit slovo 
„zadrženo“ do odst. 2. 

15.K novelizačnímu bodu 46: K § 13d odst. 6 

 
 
Akceptováno. Text pro nadbytečnost bude 
vypuštěn – viz připomínky MV. 
 
Akceptováno. Text  vypuštěn. 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 
 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn.  
 
 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn.  
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doporučujeme zvážit, zda slova „vrátit jeho vlastníkovi, 
oprávněnému držiteli nebo přepravci“ nenahradit slovy 
„vrátit osobě, které bylo zadrženo“. Důvodová zpráva na 
str. 24 uvádí, že právě vůči této osobě by mělo dojít 
k vrácení. Navíc této osobě má být dle poslední věty 
odst. 6 vydáno potvrzení. Pokud by tato změna byla 
provedena, doporučujeme zároveň odpovídajícím 
způsobem zjednodušit poslední větu odst. 6. 

Útvary Ministerstva průmyslu a obchodu, které materiál 
zpracovávaly, k němu uplatňují 15 doporučujících 
připomínek. Jejich vypořádáním jsou pověřeni Mgr. 
Daniela Beránková, tel. 3304, email berankova@mpo.cz a 
Mgr. Tomáš Hrabal, tel. 2968, email hrabal@mpo.cz. 
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Ministerstvo financí Zásadní připomínky: 
1) K bodu 3: požaduje se v § 2 písm. d) za slova 

„propuštění do“ vložit slova „celního režimu“. V 
právním řádu jde o zpřesnění terminologie celního 
režimu, do něhož je zboží propouštěno. 
 

2) K bodu 10: požaduje se v § 5 písm. i) před slovo 
„zasílá“ vložit slova „zpracovává a“. Z navrhované 
novely nevyplývá, kdo bude výroční zprávu 
zpracovávat, resp. je pouze stanoveno, že MZe 
bude výroční zprávu zasílat, a to na základě 
informací předaných Generálním ředitelstvím cel. Z 
jednotlivých jednání, která se uskutečnila mezi 
zástupci MZe a GŘC, v souvislosti s připravovanou 
novelou předmětného zákona nevyplynulo, kdo 
bude výroční zprávu vypracovávat. Připomínka 
sleduje především eliminaci případných 
kompetenčních sporů k věcné příslušnosti pro 
vypracovávání výročních zpráv. Případně lze 
danou připomínku zapracovat formou úpravy 
důvodové zprávy týkající se bodu 10. Částečně též 
připomínka k bodu 29.  

3) K bodu 10: požaduje se v § 5 písm. j) stávající 
slova za slovem „informuje“ nahradit slovy 
„prostřednictvím Generálního ředitelství cel celní 
úřad, který podle § 8a písm. c) o ověření požádal, 
a to bezprostředně po obdržení odpovědi 
vyvážející partnerské země, nebo po uplynutí lhůty 
vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie“ (zde uvést odkaz na poznámku pod čarou č. 
36). Považujeme za nezbytné, aby byly 
dodržovány jednotné postupy při prověřování 
licencí FLEGT. Pokud podle výše citovaného 
ustanovení musí celní úřad žádat MZe 
prostřednictvím GŘC, měl by být obdobný postup 
uplatňován i při sdělování výsledku prověření. Dále 
je nezbytné stanovit lhůtu, ve které bude muset 

 
Akceptováno jinak. Text bodu 3 vč. poznámky 
pod čarou č. 32 s poukazem na čl .2 odst. 11 
nařízení ES č. 2173/2015 vypuštěn.  
 

 

Akceptováno. Text novely i platného znění 
doplněn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno. Text upraven. 
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MZe informovat celní úřad o výsledku prověření. 
Po dobu prověřování (kontroly) budou totiž 
omezena práva vlastníka zboží. Proto by měla být 
tato doba pokud možno co nejkratší. Samotné lhůty 
pro ověření licencí FLEGT jsou stanoveny v rámci 
jednotlivých dohod o partnerství uzavřených s 
vyvážejícími partnerskými zeměmi. Na postupy 
stanovené v rámci jednotlivých dohod o partnerství 
je odkazováno v čl. 5 odst. 5 Nařízení rady 
2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro 
dovoz dřeva do Evropského společenství. 
K danému ustanovení je zaveden odkaz na 
poznámku pod čarou č. 36, proto by měl být tento 
použit. 

4) K bodu 22: požaduje se slova „slovem „dovozce““ 
nahradit slovy „slovy „deklarant nebo dovozce““. V 
§ 8 odst. 1 písm. a) požadujeme rozšířit informační 
povinnost o údaje o deklarantovi, který je osobou 
podávající celní prohlášení, a tedy osobou, která 
plní povinnosti v celním řízení. 

5) K bodu 26 a 27: požaduje se slova „a slova 
„daňového řádu23)“ se nahrazují slovy „jiného 
právního předpisu23)“ vypustit. Současně je třeba 
vypustit novelizační bod 27. 

Smyslem daného ustanovení ve stávajícím znění je 
explicitní prolomení daňové mlčenlivosti, které je s 
ohledem na specifický charakter této mlčenlivosti 
nezbytné, neboť údaje, jichž se dané ustanovení 
dotýká, jsou touto mlčenlivostí chráněny (jedná se o 
údaje získané v rámci celního řízení, které se 
procesně řídí režimem daňového řádu). Prolomení 
obecné mlčenlivosti celníka podle § 27 zákona o Celní 
správě České republiky, nastává bez dalšího v 
případech, kdy je stanovena obecná povinnost 
spolupráce mezi jednotlivými orgány veřejné moci. 
Tomu odpovídá i skutečnost, že daňová mlčenlivost je 
na rozdíl od mlčenlivosti celníka výslovně prolamována 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Novelizační bod 26  upraven a 27 
vypuštěn. 
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i v řadě jiných zákonů. Obecný odkaz na prolomení 
mlčenlivosti podle „jiného právního předpisu“, který je 
aktuálním návrhem novely předpokládán, by z pohledu 
daňové mlčenlivosti nebyl dostatečným průlomem. 
6) K bodu 28: požaduje se nové znění navrhovaného 

ustanovení § 8a písm. a): „a) při dovozu kontroluje 
licence FLEGT 40),“. 
Tato úprava se navrhuje v souladu s vymezením 
pojmu dovoz. V rámci celního řízení, jehož úprava 
je plně v režimu celních předpisů, pak bude 
předkládána licence FLEGT ke kontrole. Povinnost 
předkládat všechny doklady, které jsou pro 
propuštění zboží nezbytné, vyplývá již z celních 
předpisů; navrženým ustanovením však bude dále 
zavedena kompetence celních úřadů ke kontrole 
licencí FLEGT. Současně se navrhuje zrušit 
poznámku pod čarou č. 39. 

7) K bodu 28: požaduje se v ustanovení § 8a písm. d) 
slova „zadrží zboží 43)“ nahradit slovy „zboží 
postupem podle celních předpisů nepropustí nebo 
zadrží“ a vypustit odkaz na poznámku pod čarou č. 
43.  

Nařízení Rady č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství v 
čl. 5 odst. 7 stanovuje možnost pozdržet propuštění 
dřevařských produktů nebo tyto produkty „zabavit“. V 
uvedených případech bude zboží v celním řízení 
prověřováno z důvodu podezření na porušení režimu 
licencí FLEGT. Považujeme za vhodnější v těchto 
případech umožnit celním úřadům v souladu s celními 
předpisy zboží navržené do celního režimu volného 
oběhu nepropustit nebo jej zadržet, a to s ohledem na 
okolnosti daného případu. Zboží nepropuštěné do 
navrženého celního režimu bude dočasně uskladněno. 
Otázka propuštění a zadržení je plně řešena celními 
předpisy, přičemž nejde pouze o celní zákon, ale také 
o celní kodex Unie a jeho prováděcí předpisy. 

 
 
 
 

Akceptováno. Text novely i platného znění je  
upraven a zároveň  v dalším článku novely je 
upravena novela zákona o Celní správě. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění bude 
upraven. Viz výše . 
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Poznámka pod čarou by tak byla nepřesná a matoucí. 
8) K bodu 28: požaduje se v ustanovení § 8a písm. e) 

a f) za slovo „rozhodne“ vložit slova „podle celních 
předpisů“ a vypustit slova „; při zničení dřevařských 
výrobků postupuje podle jiného právního 
předpisu44)“.  

Otázka právní úpravy ničení je zcela upravena celními 
předpisy a předmětné ustanovení tak pouze stanoví, 
že celní úřad musí v případě, kdy nejsou splněny 
podmínky pro dovoz dřevařských výrobků, rozhodnout 
o jejich zničení. 
9) K bodu 29: požaduje se v § 9 odst. 4 bez náhrady 

vypustit slova “, Generální ředitelství cel“. V daném 
ustanovení jsou stanoveny „příslušné orgány“ 
podle čl. 7 odst. 1 Nařízení rady 2173/2005 
o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva 
do Evropského společenství. Příslušným orgánem 
podle zmiňovaného článku jsou orgány odpovědné 
za provádění Nařízení rady 2173/2005 o zavedení 
režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do 
Evropského společenství a za komunikaci s 
Komisí. Není zřejmé, jakým způsobem bude GŘC 
odpovědno za provádění dotčeného nařízení. Role 
MZe (např. zasílá výroční zprávu, požaduje po 
partnerské zemi ověření licence FLEGT) i celních 
úřadů (přijímají licence FLEGT) je zřejmá. Žádná 
působnost GŘC jako „příslušného orgánu“ podle čl. 
7 odst. 1 Nařízení rady 2173/2005 o zavedení 
režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do 
Evropského společenství však nevyplývá ani 
z nařízení, ani z dotčeného návrhu novely zákona. 

10) K bodu 32: požaduje se slova „odborným útvarem 
Generálního ředitelství cel“ nahradit slovy 
„Generálním ředitelstvím cel“. Kompetence (byť 
pouze ve formě spolupráce) je dána správnímu 
úřadu, nikoliv jeho části (útvaru). V důvodové 
zprávě je pak uvedeno, že tímto útvarem je Celně-

 
Akceptováno. Text novely i platného znění bude 
upraven. Viz výše. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text celého bodu pro nadbytečnost 
vypuštěn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven. 
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technická laboratoř Generálního ředitelství cel. 
11) K bodu 45 (nový § 13): nesouhlasíme s novou 

úpravou § 13 odst. 3 a s vypuštěním textu „příjem z 
pokut je příjmem rozpočtu kraje“ a žádáme 
ponechat původní znění odstavce 3. Kraje musejí 
jednoznačně vědět, že příjmy z pokut jsou jejich 
příjmem. 

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

Odst. první: Je nutné upravit zdůvodnění s ohledem na 
výše uvedené připomínky k návrhu zákona. Úřad se 
obecně řídí režimem ZMS, tudíž text „….navrhuje se 
nakládat s nimi postupy dle zákona č. 219/2000 Sb. 
……“ je bez právního významu. Stejně tak nevidíme v 
této spojitosti relevantní důvod pro uvádění zákona č. 
201/2002 Sb., jehož předmět úpravy se dané materie – 
tedy režimu hospodaření s majetkem státu – netýká.  

 Odst. druhý: S ohledem na připomínky k návrhu zákona –
navrhujeme text vypustit. 

13) K bodu 46 (k § 13a odst. 3): vlastníkem propadlé 
nebo zabrané věci se stává stát – viz § 48 a 53 
zákona č. 250/2016 Sb. (resp. i podle ještě 
platného zákona o přestupcích). Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 
„Úřad“) je příslušný hospodařit s propadlým nebo 
zabraným dřevem nebo dřevařským výrobkem jako 
s majetkem státu ve smyslu § 10 písm. a) ZMS (tj. 
s majetkem, u něhož při jeho nabytí státem není 
patrno, které organizační složce přísluší 
hospodaření s tímto majetkem) dle § 11 odst. 2 
ZMS, neboť zde není jiný právní titul odůvodňují 
aplikovat na tento majetek státu ust. § 11 odst. 1 
ZMS. Úřad jako organizační složka státu, která je 
současně účetní jednotkou, hospodaří a nakládá 
(je povinna hospodařit a nakládat) s majetkem 
státu takto nabytým do jeho příslušnosti hospodařit 
v souladu a za podmínek ZMS (pokud zvláštní 

 
Akceptováno jinak. Text novely i platného znění 
upraven v souladu s připomínkami MV a tiskem 
929.  
 
 
 
Akceptováno. Ustanovení je vypuštěno jako 
nadbytečné dle připomínek MV a v ustanovení § 
13a jsou upraveny pouze náklady spojené se 
správou propadlého nebo zabraného dřeva.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno. Ustanovení je  vypuštěno jako 
nadbytečné dle připomínek MV. 
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právní předpis nestanoví jinak – viz § 2 odst. 1 
ZMS).  

Ust. § 13a odst. 3 by tak bylo možné považovat v 
principu za nadbytečné. Pokud však je předkladatel 
toho názoru, že smyslem a účelem zařazení této 
úpravy je zabránit vzniku případných pochybností o 
tom, kdo je s dotčeným majetkem příslušný hospodařit, 
nemáme námitek proti jejímu ponechání. V tom 
případě by však bylo odpovídající v poznámce pod 
čarou č. 51 odkázat pouze na ZMS, popř. přímo na § 
11 odst. 2 ZMS. Odkaz na prováděcí vyhlášku k ZMS 
č. 62/2001 Sb. je nadbytečný a odkaz na zákon č. 
201/2002 Sb., o Úřadu lze považovat v dané 
souvislosti za zcela irelevantní.  Navrhované 
ustanovení by pak bylo třeba upravit nejen ve smyslu 
výše uvedeném, ale i gramaticky (chybně: ….která se 
stala….) 
14) K bodu 46 (k § 13a odst. 4): jak bylo uvedeno výše, 
Úřad hospodaří a nakládá s majetkem státu ve své 
příslušnosti hospodařit dle § 11 odst. 2 ZMS v souladu 
a za podmínek stanovených ZMS. Ze ZMS vyplývá, že 
takový majetek realizuje (a je povinen realizovat) 
primárně v rámci státu – rozmístí ho u organizačních 
složek státu a státních organizací v režimu ZMS pro 
jejich potřeby či s ohledem na povahu majetku či si ho 
může z důvodů zde uvedených i ponechat u sebe. 
Pokud by nebyl důvod ponechat majetek ve vlastnictví 
státu, převede ho do vlastnictví nestátních subjektů 
(fyzických osob a nestátních právnických osob) - viz § 
15, zejm. odst. 2 ZMS.  Navrhovaný text  „…. může stát 
využít pro své potřeby…“ je tak v podstatě v rozporu se 
ZMS a nelze jej považovat ani za speciální úpravu k 
ZMS ve smyslu § 2 odst. 1 ZMS.   
Navrhovaná úprava dále dává možnost poskytnout 
propadlé nebo zabrané dřevo nebo dřevařský výrobek 
k využití územním samosprávným celkům (obcím a 
krajům) v souladu (dle odkazu v poznámce pod čarou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text celého § 13a   je vypuštěno 
v souladu s připomínkami MV ve vazbě na tisk 929 
a v ustanovení § 13a jsou upraveny pouze náklady 
spojené se správou propadlého nebo zabraného 
dřeva.  
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č. 52) se zákony o obcích, krajích a o hl. městě Praze 
(tedy zřejmě při dodržení podmínek stanovenými 
těmito zákony pro obce a kraje).  

Možnost uvedeného postupu, tj. možnost převodu 
dotčeného majetku státu do vlastnictví obcí a krajů, tedy 
nestátních právnických osob, vyplývá z obecné úpravy 
nakládání s majetkem státu dle ZMS. Navrhovanou právní 
úpravu je tak možné v podstatě považovat za duplicitní k 
úpravě dané ZMS. Pokud by měla být navrhovaná právní 
úprava speciální právní úpravou k ZMS ve smyslu § 2 
odst. 1 ZMS, pak ji lze považovat s ohledem na její 
formulaci především za zcela nedostatečnou. Je vágní, 
nestanoví žádné speciální podmínky, postupy, nakládání, 
atd. ve vztahu k ZMS a tedy pro postup Úřadu. Pokud by 
navíc bylo záměrem předkladatele touto speciální právní 
úpravou stanovit ÚSC jako jediné možné nestátní 
subjekty, jimž by bylo možno dřevo nebo dřevařské 
výrobky zcizit (a zde je navíc otázka, jakou formu zcizení, 
zda úplatnou či dokonce bezúplatnou, má vyjadřovat užitý 
pojem „poskytnout“!), pak bychom takové řešení museli 
nutně považovat za věcně neopodstatněné a ve svém 
důsledku nekoncepční (čemuž i absence řádného 
zdůvodnění v důvodové zprávě nutně nasvědčuje). 
Požadujeme proto celou navrhovanou právní úpravu ve 
stávající podobě vypustit.   
15) K bodu 46 (k § 13d): podle § 13d odst. 7 má dojít k 
náhradě nákladů zde uvedených v případě, kdy nebylo 
rozhodnuto o propadnutí či zabrání zadrženého dřeva 
nebo dřevařského výrobku. Z důvodové zprávy však podle 
našeho názoru vyplývá, že by k náhradě nákladů mělo 
dojít v opačném případě, tj. kdy bylo rozhodnuto o 
propadnutí či zabrání zadrženého dřeva nebo 
dřevařského výrobku. Je třeba dát do souladu právní 
úpravu a její zdůvodnění dle zamýšleného záměru 
předkladatele. 
16) K bodu 46 (§ 13d – Zadržení dřeva nebo 
dřevařského výrobku), str. 24, poslední odst.: zdůvodnění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno. Text celého § 13d je vypuštěn 
v souladu s připomínkami MV ve vazbě na tisk 929 
a je ponecháno pouze ustanovení o možnosti 
zadržení ve vazbě na obecnou úpravu ve 
správním řádu. 
 

 
 
 
 

Akceptováno. Text celého § 13d   bude vypuštěn 
v souladu s připomínkami MV ve vazbě na tisk 929 
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§ 13d odst. 7 se podle našeho názoru jeví jako 
protichůdné k dikci cit. ustanovení. Není zřejmé, v jakém 
případě (kdy) má dojít k náhradě nákladů. Zdůvodnění je 
třeba dát do souladu se záměrem právní úpravy 
předkladatele.  
Připomínky: 
1) V důvodové zprávě na str. 14, v části „7. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty…“ se uvádí „Hodnocení 
hospodářských a finančních dopadů návrhu zákona je 
uvedeno v předchozích částech odůvodnění návrhu 
zákona.“ Hodnocení těchto dopadů je však uvedeno 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 
RIA, což je samostatný dokument. Z toho důvodu 
doporučujeme do důvodové zprávy, do kapitoly 7 
doplnit jasnou informaci o dopadech na státní rozpočet 
a veřejné rozpočty.  

2) Ve Zprávě RIA, na str. 6, se uvádí „Předpokládají se 
zvýšené náklady na činnost Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů…“. Doporučujeme do materiálu uvést, 
z jakého zdroje budou tyto náklady financovány. 
Podotýkáme, že v současné době není možné 
akceptovat a souhlasit s navyšováním výdajů kapitoly 
ministerstva zemědělství. 

3) Bereme na vědomí konstatování předkladatele, že 
dopady na ÚSC se neočekávají, resp. že případné 
zvýšení administrativních nákladů působností 
krajských úřadů (ukládáním prozatímního opatření) 
bude kompenzováno zrušením, resp. zredukováním 
jiných činností. Nicméně doporučujeme, aby výslovné 
vyjádření (k nulovým event. zanedbatelným dopadům) 
v materiálu pro úplnost zaznělo i ohledně ORP, jimž 
předkladatel vymezuje informační povinnosti (nový § 
6a). 

4) K bodu 1 a 2: ustanovení § 1 je legislativně technicky 
chybně formulováno - chybí text uvozující ustanovení 

a jsou upraveny  náklady spojené se správou 
propadlého nebo zabraného dřeva.  
 
 
 

 
Akceptováno. Text upraven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text doplněn, že je pokryto  
z rozpočtové kapitoly MZe.  

 
 
 
 
 

 
Akceptováno. Text doplněn v důvodové zprávě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text  upraven rovněž  v návaznosti 
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jednotlivých písmen. Je nezbytné uvedenou úpravu 
nahradit jedním bodem, ve kterém bude nově uvedeno 
celé nové znění § 1. 

5) K bodu 3: nad textem poznámky pod čarou č. 32 je 
nutno udělat čáru. 

6) K bodu 6:  
-  za slovem „vkládají“ je nutno vložit slovo „nová“. 
- nad textem poznámky pod čarou č. 33 je nutno udělat 
čáru. Rovněž je nutno v této poznámce pod čarou  
uvést celý název zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

7) K bodu 11 až 18: vzhledem k rozsahu navrhovaných 
změn doporučujeme uvést celé nové znění § 6. Mimo 
to je nutno v textu poznámky pod čarou č. 37 uvést 
název zákona č. 255/2012 Sb. ve znění „o kontrole 
(kontrolní řád)“. 

8) K bodu 19: v textu písmene b) doporučujeme nahradit 
slovo „podle“ slovy vydané na základě“. 

9) K bodu 20: upozorňujeme, že totožnou změnu 
obsahuje i  návrh zákona, kterým se mění  některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich (sněm. tisk 929). 
Vzhledem k tomu, že uvedený návrh je před třetím 
čtením v Poslanecké sněmovně, je třeba nyní 
předkládaný návrh upravit tak, aby odpovídal znění 
zákona po provedení změn obsažených ve sněm. tisku 
929 (který nabude účinnosti 1.7.2017, tj. s největší 
pravděpodobností dřív než nyní předkládaná novela). 
Tato připomínka platí i pro změny dalších  ustanovení, 
která jsou sněm. tiskem 929 dotčena. 

10) K bodu 20, 33 až 44 (§ 7 a 12 – Přestupky), důvodová 
zpráva, str. 20, předposlední odstavec: zabrání věci 
není správním trestem, ale je ochranným opatřením 
(jak je pak i správně uvedeno na str. 21 DZ). 
Doporučujeme text zpřesnit. 

11) K bodu 24: v úvodní části tohoto bodu doporučujeme 

na připomínky MSp a kompatibility. V novele celý 
nový text § 1.  
 
Akceptováno jinak. Text celého bodu vypuštěn. 

 
Akceptováno částečně s výjimkou úpravy citace 
lesního zákona. 

 
 
 
 

 
Vysvětleno. Novelizační body ponechány. 

 
 
 
 

Neakceptováno. Text upraven. 
 

Akceptováno. Novelizační bod vypuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 

Neakceptováno. Text ponechán. 
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slovo „písmenem“ nahradit slovem „spojkou“. 
12) K bodu 26 a 27: nahrazení normativního odkazu 

odkazem nenormativním nepovažujeme za zcela 
vhodné, legislativní praxe jde v tomto ohledu spíše 
opačnou cestou. Text poznámky pod čarou č. 23 je 
nutno uvést na samostatný řádek. 

13) K bodu 46: 
- ustanovení § 13a odst. 1 je podle našeho názoru 
třeba vypustit jako nadbytečné – tato úprava vyplývá 
ze zákona č. 250/2016 Sb. (§ 48 odst. 4 a § 53 odst. 
3), 
- v § 13a odst. 3 a 4 doporučujeme nenormativní 
odkazy na poznámku pod čarou nahradit odkazy 
normativními. 

14) K čl. II: doporučujeme text „podle dosavadních 
předpisů“ konkretizovat, tj. uvést, podle jakého zákona 
se bude postupovat (zřejmě podle zákona č. 226/2013 
Sb. ve znění účinném před nabytím účinnosti nyní 
navrhovaného zákona). 

15) K důvodové zprávě: níže uvedené návrhy změny textu 
důvodové zprávy vyplývají z navrhovaných změn v 
textu zákona nebo jsou zpřesněním uvedeného textu. 
K části 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně 
zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
V předposledním odstavci se navrhuje následující 
úprava textu (je třeba uvést daný odstavec v 
následujícím znění): 
„Jinými právními předpisy, kterých se řešená 
problematika dotýká, jsou celní předpisy, kterými jsou 
zejména zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
242/2016 Sb., celní zákon, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a jeho 
prováděcí předpisy. Procesní postup orgánů Celní 
správy České republiky v celním řízení je pak také 

  
Akceptováno částečně. Novelizační bod 26 
upraven a 27 vypuštěn. 

 
 
 

Akceptováno. V textu novely a platného znění 
vypuštěno – viz připomínka MV.V tomto 
ustanovení ponechány pouze náklady spojené se 
správou propadlého nebo zabraného dřeva a 
dřevařského výrobku. 
Akceptováno jinak. Odkaz u § 13a  vypuštěn s 
ohledem na jeho jiný obsah. 

 
Akceptováno. Ustanovení vypuštěno – viz 
připomínka MV. 

 
 
 

Akceptováno. Text důvodové zprávy doplněn. 
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upraven zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších přepisů.“. 
Jde o zpřesnění vymezení platného právního stavu. S 
ohledem na navrhované úpravy textu zákona je v 
důvodové zprávě vymezeno, co jsou celní předpisy. S 
ohledem na to, že procesně se celní řízení neřídí ani 
správním řádem, ani kontrolním řádem, je současně 
nutné též uvést obecný procesní předpis, podle 
kterého je v celním řízení postupováno (daňový řád). 

16) K bodu 1 a 2 (§ 1 – Předmět úpravy), důvodová 
zpráva: v posledním odstavci se navrhuje první větu 
nahradit následujícím textem: „V současné době se v 
této oblasti postupuje podle zákona č. 17/2012 Sb., o 
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, který zakládá kompetenci celních úřadů 
v této oblasti. Procesně pak celní úřady postupují 
podle právních předpisů upravujících dovoz.“. 

17) K bodu 28 (§ 8a – Celní úřad), důvodová zpráva: 
Druhý odstavec se navrhuje uvést v tomto znění: 
„Nově se návrhem zákona stanoví věcná působnost 
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“), která podle platné právní úpravy 
vyplývá z ustanovení § 8 odst. 6 písm. e) bod 2 zákona 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů.“ 
Věcná působnost celních úřadů v dané oblasti není 
stanovena jako nová, ale nově je pouze stanovena 
tímto návrhem zákonem. 
V třetím odstavci se navrhuje slova „§ 39 celního 
zákona„ nahradit slovy „celních předpisů“. V čtvrtém 
odstavci se navrhuje slova „§ 45 celního zákona“ 
nahradit slovy „celních předpisů“. V obou případech se 
jedná o návaznost na připomínky k samotnému textu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text důvodové zprávy doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. Text důvodové zprávy doplněn 
v návaznosti na to, že je doplněna  novela zákona 
o celní správě v čl II.   
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návrhu zákona. 
18) K bodu 33 až 44: Důvodová zpráva nepřináší 

odpověď, zda nebylo uvažováno i o možnosti uložit 
správní trest propadnutí náhradní věci nebo o 
možnosti ochranného opatření zabrání náhradní 
hodnoty, zejm. s ohledem na bod 37 návrhu?  

19) K bodu 46 (§ 13d – Zadržení dřeva nebo dřevařského 
výrobku), str. 24, 2. odst.: podle našeho názoru se tato 
část nevztahuje k rozhodnutí o zadržení věci, ale k 
rozhodnutí o zabrání věci. Doporučujeme toto prověřit. 

Připomínky Ministerstva financí požadujeme zohlednit. 
Kontakt pro vypořádání připomínek:  
Ing. František Rod, e-mail: Frantisek.Rod@mfcr.cz 
tel: +420 257 043 361 

 
Akceptováno. Text důvodové zprávy doplněn 
s ohledem na vztah k obecné právní úpravě.  

 
 

 
Akceptováno. Text je doplněn v návaznosti na 
vypuštění § 13d. 

 
 
 
 
 
 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K Čl. I, bodům 1 a 2 
 Z důvodu vhodnosti doporučujeme upravit členění 
§ 1 novelizovaného zákona, a to následovně. Navrhujeme, 
aby úvodní část bodu a) zmíněného ustanovení byla 
převzata do návětí paragrafu, na které budou následně 
navazovat body a) a b). Dle našeho názoru se tato 
varianta jeví jako vhodnější, oproti současnému členění 
uvedeného ustanovení na pododstavce. V souvislosti 
s výše uvedeným taktéž navrhujeme, aby v bodu b) bylo 
slovo „upravuje“ vypuštěno bez náhrady. Podle našeho 
názoru by se navíc v tomto případě z důvodu přehlednosti 
jevila jako nejvhodnější varianta novelizace celého § 1 
s uveřejněním jeho kompletního znění, s čímž souvisí i 
vypuštění bodu 2 návrhu, který by se tímto stal 
bezpředmětným.  

Na základě výše uvedeného navrhujeme 
následující znění bodu 1 návrhu: 
1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2, 3, 30 
a 31 zní: 
 

Akceptováno. Text ustanovení § 1 v novele i 
platném znění nahrazen i v návaznosti na 
připomínku odboru kompatibility. 
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„§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje 
 
a) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 
unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem 
kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen 
„centrální evidence“) na trh hospodářskými subjekty3), 
stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy, 
příslušných orgánů a pověřené osoby v oblasti uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní tresty za 
přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na trh 
 
b) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské 
unie30) 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.   
 
_______________ 
1) 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 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.  
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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 Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky.  
  
2) Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
995/2010.  
  
3) Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010. 
 
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. K Čl. I, bodu 35 
 V § 12 odst. 1 doporučujeme na konci písm. a) 
vypustit slovo „nebo“, neboť v souladu s čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) se spojka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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„nebo“, před níž se píše čárka, vkládá až mezi poslední 
dva pododstavce. 
3. K Čl. I, bodu 37 

V § 12 na konci písm. b) doporučujeme v souladu 
s čl. 42 odst. 1 LPV za nově vloženou čárkou doplnit slovo 
„nebo“. Jelikož za tímto bodem následuje nově vložený 
bod c), jedná se tudíž o poslední dva pododstavce, které 
by měla tato spojka oddělovat. V této souvislosti dále 
navrhujeme za slovo „doplňuje“ vložit slovo „se“. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme 
následující znění bodu 37 návrhu: 
V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou, za 
kterou se vkládá slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno c), 
které zní: 
„c) v rozporu s § 13d odst. 2 a 3 nevydá, zničí nebo jinak 
naloží se zadrženým dřevem nebo dřevařským výrobkem.“  
 
 
4. K Čl. I, bodu 46 
 Upozorňujeme na skutečnost, že uložení povinnosti 
úhrady nákladů za správu propadlého, resp. zabraného 
dřeva nebo dřevařského výrobku obsažené v § 13a odst. 2 
návrhu lze do určité míry považovat za nepřiměřenou 
zátěž ve vztahu k pachateli přestupku. Vyvstává zde totiž 
otázka, zda onu povinnost hradit výše uvedené náklady 
není možné brát jako jakousi „další“ sankci za spáchání 
přestupku vedle trestu propadnutí věci, resp. ochranného 
opatření zabrání této věci. Jestliže by byla odpověď na 
onu otázku kladná, jednalo by se o porušení zásady ne bis 
in idem, což není přípustné. Dalším problematickým 
bodem se jeví také ten fakt, že v návrhu nejsou stanoveny 
hranice, po jak dlouhou dobu či v jakém rozsahu může stát 
uvedenou správu provádět. Nelze tudíž ani přesně určit a 
vyčíslit jednak náklady z této správy vzniklé, ale také dobu, 
po kterou bude povinný tyto náklady zavázán hradit. 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 13a je vypuštěn i s ohledem 
na stanovisko MV. V § 13a upraveny náklady 
spojené se správou propadlého nebo zabraného 
dřeva a dřevařského výrobku. 
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Takováto vágnost právní úpravy při ukládání zákonného 
závazku k plnění ve vztahu k osobě povinného se dle 
našeho názoru dá považovat za porušení zásady nulla 
poena sine lege certa. V této souvislosti navíc musíme 
upozornit na absenci jakéhokoliv odůvodnění stanovení 
takovéhoto závazku k náhradě nákladů za správu 
materiálu v rámci důvodové zprávy k předloženému 
návrhu. Na základě výše uvedeného tedy navrhujeme 
vypuštění § 13a odst. 2 návrhu bez náhrady. 

S problematikou úhrady nákladů za správu souvisí i 
stanovení povinnosti náhrady nákladů za skladování 
zadrženého dřeva nebo dřevařského výrobku v případech 
prozatímního opatření obsažené v § 13d odst. 7 návrhu. 
Takováto úprava se jeví jako značně problematická 
zejména v těch případech, kdy krajský úřad dojde v řízení 
o přestupku ke zjištění, že se nejedná o nezákonně 
vytěžené dřevo či dřevařský výrobek z něj vyrobený, a 
tudíž, že ke spáchání přestupku vůbec nedošlo. Takto 
zadržené dřevo nebo dřevařský výrobek budou zpět 
navráceny domnělému „pachateli“, kterému nejenže tímto 
zadržením mohla hypoteticky vzniknout škoda či ušlý zisk, 
ale na základě výše uvedeného ustanovení bude navíc 
povinen nahradit náklady za jejich skladování, i když se 
žádného nezákonného jednání nedopustil, což je podle 
našeho názoru nepřípustné. Z přiložené rozdílové tabulky 
navíc nevyplývá, že by z citovaného a implementovaného 
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, mohla být takováto 
povinnost k náhradě nákladů za skladování materiálu 
vyvozena. Navíc, stejně jako v případě ustanovení § 13a 
odst. 2, i v tomto případě postrádáme jakékoliv relevantní 
odůvodnění této úpravy v přiložené důvodové zprávě. Na 
základě výše uvedeného tedy navrhujeme vypuštění § 13d 
odst. 7 návrhu bez náhrady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno v § 13a. 
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V souvislosti s ustanovením § 13d bychom také 
rádi upozornili, že v předloženém návrhu, na rozdíl od 
platného znění novelizovaných částí zákona č. 226/2013 
Sb. s vyznačením navrhovaných změn, u tohoto 
ustanovení absentuje nadpis „Prozatímní opatření“. 
Z tohoto důvodu tedy navrhujeme buď doplnění 
zmíněného nadpisu do předmětného návrhu, nebo jeho 
vypuštění z platného znění novelizovaných částí zákona č. 
226/2013 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. 
Tato připomínka je zásadní. 
Projednáním připomínek je pověřen Mgr. Denis 
Panagopulos, e-mail: DPanagopulos@msp.justice.cz, tel.: 
221 997 304. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu 
 
 
 

Připomínky: 
1. Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

Doporučujeme přepracovat úvodní Shrnutí Závěrečné 
zprávy RIA (ZZ RIA). 
Odůvodnění: 
Platná verze Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (schválená usnesením vlády č. 76 ze dne 
3.2.2016) obsahuje pro účely zpracování Shrnutí ZZ RIA 
aktualizovanou strukturu Přílohy č. 3 Obecných zásad. 
 

2. Zhodnocení rizika 
Doporučujeme upravit větu začínající „V případě 
zachování …hrozí porušení smlouvy o založení Evropské 
unie…“. 
Odůvodnění: 
Lze se domnívat, že měl předkladatel na mysli skutečnost, 
že v případě zachování současného stavu by hrozilo řízení 
o porušení smlouvy o fungování Evropské unie. 
Podle Lisabonské smlouvy (která pozměnila smlouvu o 
Evropské unii a smlouvu o založení Evropského 
společenství) je právním základem Evropské unie 
pozměněná smlouva o Evropské unii, a smlouva o 

Akceptováno. Text Závěrečné zprávy RIA  
upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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fungování Evropské unie. 
 

3. Varianty věcného řešení 
Doporučujeme upřesnit u varianty 2 (příprava novely 
platného zákona), jaké problémy aplikace ustanovení 
platného zákona č. 226/2013Sb., způsobuje krajským 
úřadům a pověřené osobě. 
Odůvodnění: 
Doplněním výše uvedených údajů bude předkladatel moci 
doložit odůvodněnost nově zaváděných opatření. 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je Ing. Lydie 
Kotajná, M.A., tel.: 224002008, e-mail: 
kotajna.lydie@vlada.cz. 

 
 
Akceptováno. Text upřesněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Zásadní připomínka 
1. Mezi orgány státní správy v § 4 požadujeme 

zařadit Českou inspekci životního prostředí (dále jen 
ČIŽP“), tak jako tomu bylo v původním návrhu zákona 
č. 226/2013 Sb., vybavit ji kontrolními kompetencemi 
v rozsahu nově navrhovaného znění § 6 a zakotvit 
součinnost krajských úřadů a ČIŽP při provádění 
kontroly a výměny informací i definovat spolupráci 
s pověřenou osobou. 

Odůvodnění: Česká inspekce životního prostředí je 
orgánem státní správy, který na základě zákona č. 
282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa zjišťuje nedostatky a škody na 
funkcích lesa jako složce životního prostřed. Následně je 
pak oprávněna ukládat sankce právnickým a fyzickým 
osobám, které svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní 
prostředí v lesích, a to m. j. prováděním těžby dřeva 
v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. ČIŽP má 
proto dlouhodobý a celostátní přehled o nelegálních 
těžbách dřeva v ČR, disponuje příslušnými odborným  

Neakceptováno. Vysvětleno. ČIŽP  orgánem 
státní správy podle tohoto zákona nebyla a 
předkladatel ji proto ani v rámci novely mezi tyto 
orgány nezahrnul.   
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kapacitami, které řeší ročně řádově desítky takovýchto 
kauz. Proto se domníváme, že pro zefektivnění výkonu 
státní správy podle zákona č. 226/2013 Sb. je ČIŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
nepostradatelná.Kontaktní osobou MŽP pro vypořádání 
připomínek je Ing. Tomáš Staněk, CSc., odbor obecné 
ochrany přírody a krajiny (tomas.stanek@mzp.cz, tel.: 267 
122 042). 

 
 
Úřad vlády- odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: Předkladatel splnil pouze částečně 
formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Zásadní připomínky: 

1. K návrhu zákona nebyly vůbec přiloženy relevantní 
srovnávací tabulky. 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 

2. Není jisté, co se rozumí přímým vztahem návrhu 
zákona k nařízením EU č. 607/2012 a 363/2012. 

 Je nutné výše uvedený vztah zkonkretizovat 
v obecné části důvodové zprávy a popřípadě 
postupovat podle přílohy č. 5 LPV a přiložit srovnávací 
tabulky. 

3. Není jasné, jak se návrh zákona přímo 
dotýká nařízení EHS č. 2658/87 a nařízení EU 

 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Srovnávací tabulka doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text je upraven. 
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č. 852/2013 a je tak vhodné tento vztah vysvětlit 
a popřípadě v obecné části důvodové zprávy 
vymezit jinak. 

4.  V návrhu zákona a v rozdílové tabulce jsou 
uvedena zmatečná celexová čísla (viz např. Čl. I 
bod 10. - § 5 písm. h) až j). 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 

5. Z návrhu zákona a přiložených materiálů jasně 
nevyplývá adaptace právního řádu ČR např. na 
tato unijní ustanovení: 

- čl. 5 odst. 4 a odst. 8 a čl. 6 odst. 1 nařízení ES 
č. 2173/2005 a 

- čl. 9 a 10 nařízení ES č. 1024/2008. 

Je nutné adaptaci na výše uvedená unijní 
ustanovení vysvětlit a popřípadě provést. 

Zde upozorňujeme, že nařízení ES č. 1024/2008 je 
sice uvedeno v rozdílové tabulce, avšak zřejmě aniž by 
bylo jeho některé konkrétní ustanovení zohledněno. 

6. V rozdílové tabulce není správně uváděn název 
nařízení ES č. 2173/2005. 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 

7. Některá ustanovení nejsou vykázána jako 
implementační (postup podle přílohy č. 5 LPV 
a zohlednění ve srovnávacích tabulkách), což se 
zejména týká sankčních ustanovení nebo 
navrhovaného § 8a písm. d). 

 Je nutné návrh zákona revidovat stran 

 
 
 
Akceptováno. Ve srovnávací tabulce je doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text je upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Ve srovnávací tabulce je doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Důvodová zpráva je upravena.  
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vykazování implementace (postup podle přílohy č. 5 
LPV a srovnávací tabulky). 

8. Na několika místech důvodové zprávy (např. první 
odstavec bodu 3. Obecné části důvodové zprávy 
nebo K bodu 1 a 2, K bodu 3 a K bodu 9 a 10 
Zvláštní části důvodové zprávy) se hovoří o tom, že 
se jedná o adaptaci nařízení EU, přičemž vztah 
návrhu zákona k unijní úpravě obsažené 
v příslušných nařízeních EU je opačný, tedy že 
návrh zákona představuje adaptaci právního řádu 
ČR na tuto unijní úpravu. 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 
Závěrečnou zprávu RIA je nutno revidovat 
v tom samém směru. 

Po stránce materiální: 

Vztah v právu EU:  

 Návrh zákona má adaptační vztah k těmto 
nařízením 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 
(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 

 
 
 
Akceptováno. Text je upraven. 
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opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 
2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT 
pro dovoz dřeva do Evropského společenství, 

  

 Dále má návrh zákona vztah, který předkladatel 

zkonkretizuje, k těmto nařízením EU: 

- prováděcímu 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 a 

 

- 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. 

 
 Konečně má návrh zákona vztah, zřejmě v širších 
souvislostech, k těmto nařízením EU: 
 

- nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a 
statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku a 

 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se 
stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).  
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Připomínky a případné návrhy změn: 

Zásadní připomínky: 

Obecná připomínka k poznámkám pod čarou 

 Návrhem zákona je dosaženo počtu 55 poznámek 
pod čarou. Takový počet poznámek pod čarou se 
vzhledem k samotnému rozsahu zákona o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh jeví jako nepřiměřený a také 
je tu otázka, zda takový počet poznámek pod čarou vůbec 
přispěje k přehlednosti této právní úpravy. 

 Je vhodné zvážit redukci poznámek pod čarou. 

K Čl. I bod 1. a 2. - § 1 písm. a) a b) a poznámce pod 
čarou č. 30)  

 Navrhovaná úprava neodpovídá požadavkům čl. 48 
odst. 4 LPV. 

 Je nutné upravit § 1 podle čl. 48 odst. 4 LPV 
(postačí jeden novelizační bod), vypustit poznámku pod 
čarou č. 30 a text z ní přenést do stávající poznámky 
pod čarou č. 1). 

 Dále, jelikož text v navrhovaném bodě 1. (§ 1 písm. 
b) „… v oblasti zavedení režimu licencí vynucování lesního 
práva, jeho správa a obchod (dále jen „licence FLEGT“)31) 
pro dovoz dřeva.“ je poněkud nesrozumitelný, postačí, 
pokud bude nahrazen např. textem „v oblasti licence 
FLEGTxy) pro dovoz dřevařských výrobků“.  

K Čl. I bod 3. - § 2 písm. d) a poznámce pod čarou č. 32) 

 Dovoz pro účely licencí FLEGT je již definován 
v ustanovení čl. 2 odst. 11 nařízení ES č. 2173/2005. 
Navrhovaná úprava představuje v zásadě zakázanou 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Poznámky pod čarou jsou 
redukovány, a to i ve vztahu k obecné úpravě 
řízení o přestupcích, takže odpadnou odkazy na 
tuto obecnou úpravu. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text celého paragrafu je upraven i 
v návaznosti na připomínky dalších 
připomínkových míst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 
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recepci přímo použitelného ustanovení nařízení EU, byť 
recepci „aktualizovanou“ ve vztahu k novému celnímu 
kodexu EU. 

 Je nutné navrhovanou úpravu vypustit.   

K Čl. I bod 10. - § 5 písm. h) 

 Podle navrhované úpravy ministerstvo oznamuje 
Komisi informace o obcházení nařízení ES č. 2173/2005. 

 Z navrhované úpravy není patrno, jak se 
ministerstvo o takových informacích dozví a je tak vhodné 
tuto okolnost vysvětlit, nebo upravit. 

K Čl. I bod 10. - § 5 písm. i) 

 Jelikož zpráva za předcházející rok nemusí být 
založena pouze na informacích poskytnutých Generálním 
ředitelstvím cel, je vhodné vypustit slova „na základě 
informací předaných Generálním ředitelstvím cel“. 

K Čl. I bod 14. - § 6 odst. 1 písm. b) 

 S ohledem na větší provázanost s ustanovením § 
10 písm. a) a b), kdy pověřená osoba vykonává pravidelné 
kontroly hospodářských subjektů na základě plánu kontrol 
a případně o zjištěném nedostatku uvědomí krajský úřad a 
ten de facto žádnou kontrolu již nevykoná a může přímo 
uložit nápravné opatření, je vhodnější formulovat úvodní 
část ustanovení např. takto: „ v rámci (na základě?) 
kontrol podle písmene a) nebo na základě podnětu 
pověřené osoby podle § 10 písm. b) může …“. 

 Dále poznamenáváme, že ze zákona nevyplývá, 
zda a do kdy je hospodářský subjekt povinen nápravné 
opatření splnit. Stejně tak ze zákona nevyplývá, jakým 
způsobem je nedodržení nápravného opatření 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Odkazuje se na kontrolní řád. 
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sankcionováno.  

 Je nutné výše uvedené vysvětlit, nebo provést 
náležitou úpravu. 

K Čl. I bod 21. - § 8 odst. 1 – úvodní část ustanovení 

 S ohledem na zásadní připomínku K Čl. I bod 3. - § 
2 písm. d) a poznámce pod čarou č. 32) je nutné 
navrhovanou úpravu změnit. 

K Čl. I bod 25. - § 8 odst. 2 

 Jelikož ustanovení § 5 písm. i) necharakterizuje 
informace předávané Generálním ředitelstvím cel 
ministerstvu, je vhodné nahradit slova „podle § 5 písm. 
i)“ např. slovy „pro výroční zprávu uvedenou v § 5 
písm. i)“. 

K Čl. I bod 28. - § 8a 

 Navrhovaná úprava vymezuje pravomoci celních 
úřadů v rámci nařízení ES č. 2173/2005 a 1024/2008. 

 Navrhovaná úprava je zmatečná a ohrožuje právní 
jistotu adresáta právní normy. Rovněž se navrhovaná 
úprava jeví jako rozporná s nařízením ES č. 2173/2005 a 
1024/2008. 

 Navrhovanou úpravu bude nutné vyjasnit a 
přepracovat, a to zejména na základě níže uvedených 
nedostatků a nejasností. 

1. Kompetence podle písmene a) a podle písmene c) 
je v kolizi s kompetenčním ustanovením § 8 odst. 6 
písm. e) bod 2. zákona č. 17/2012 Sb. 

2. Podle písmene d) celní úřad v případě pochybností 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Je vypuštěn odkaz na § 2 písm. d). 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text návrhu upravuje detailně 
činnost celní správy. Proto je doplněna do návrhu i 
novela zákona o celní správě, kde je její 
působnost z hlediska příslušného nařízení  
upravena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text písmene d) ponechán. 
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podle písmene b) nebo c) zadrží zboží do doby, 
než je vydáno stanovisko podle § 10 písm. h) nebo 
než je prověřena platnost licence FLEGT podle § 5 
písm. j) a poznámka pod čarou č. 43) odkazuje na 
§ 39 zákona č. 242/2016 Sb., který upravuje 
důvody zadržení zboží a dopravního prostředku. 

 Podle ustanovení čl. 5 odst. 7 nařízení ES č. 
2173/2005 celní orgány mohou pozdržet propuštění 
dřevařských produktů nebo je zabavit, pokud se mají 
důvod domnívat, že licence nemusí být platná.  

 Z předkládaného materiálu vůbec nevyplývá vztah 
navrhované úpravy k shora uvedené úpravě unijní. Pokud 
je adaptační, když se zdá, že ano, tak není postupováno 
podle přílohy č. 5 LPV. A také navrhovaná úprava, oproti 
výslovné úpravě unijní, opomíjí možnost zabavení. Nebo 
institut zabavení je ponechán zcela v režimu zákona č. 
242/2016 Sb.?  

Znamená navrhovaná úprava nový institut zadržení 
v intencích unijního termínu „pozdržení“, nebo se jedná o 
speciální úpravu (úplná/částečná?) vůči institutu zadržení 
zboží a dopravního prostředku podle zákona č. 242/2016 
Sb.? 

 Navrhovaná úprava terminologicky nejednotně 
užívá termínu „zboží“ namísto termínu „dřevařské 
výrobky“. 

 Podle navrhované úpravy celní úřady nemohou 
dřevařské výrobky dále zadržovat, tedy je zřejmě musí 
propustit, pokud je vydáno stanovisko podle § 10 písm. h) 
nebo je prověřena platnost licence FLEGT podle § 5 písm. 
j). Tedy i v případě, pokud je výsledek stanoviska nebo 
prověření negativní, což je důsledek zřejmě nezamýšlený 
a navíc v rozporu s unijní úpravou podle nařízení ES č. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Podle ustanovení čl. 5 odst. 7 
nařízení ES č. 2173/2005 bude použito 
v ustanovení písmene b) a c) slovo mohou. 
 
 
Akceptováno. Text upraven v souladu s obecnou 
právní úpravou a upraveny náklady spojené se 
správou propadlého nebo zabraného dřeva a 
dřevařského výrobku.  
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2173/2005. 

3. Písmena e) a f) zřejmě představují další důvod 
zničení zboží, respektive v tomto případě 
dřevařských výrobků, celními orgány, vedle důvodu 
již obsaženého v ustanovení § 45 zákona 
č. 242/2016 Sb. 

 Není jasné, co se rozumí nesplněním podmínek 
pro dovoz dřevařských výrobků podle písmene e). Je 
skutečně úmyslem předkladatele jako důvod stanovit 
jakékoli porušení podmínek dovozu, nebo třeba pouze 
podmínek dovozu stanovených nařízeními ES č. 
2173/2005 a 1024/2008? Kromě toho nepředložení licence 
FLEGT podle písmene f) představuje nedodržení 
podmínek dovozu v intencích výše uvedené unijní úpravy, 
tedy je taková úprava, pokud se neliší od úpravy písmene 
e), zbytečná. 

 Nezdá se jako vhodné vázat rozhodnutí o zničení 
dřevařských výrobků podle písmene e) výhradně na 
závěry vyplývající ze stanoviska podle § 10 písm. h) nebo 
prověření platnosti licence FLEGT podle § 5 písm. j). Celní 
úřad je de facto zbytečně nucen požádat o stanovisko 
nebo prověření i v případech, které budou zcela jasné. 

K Čl. I bod. 32. - § 10 písm. h) část věty před středníkem 

 Podle navrhované úpravy zaujímá pověřená osoba 
odborné závazné stanovisko k názvu druhu dřeva 
použitého ve výrobku podle přílohy II a III nařízení ES č. 
2173/2005. 

 Není jasné, jaký význam má odborné posouzení 
toliko názvu druhu dřeva použitého ve výrobku.  

Zřejmě je vhodnější vztáhnout odborné 
posouzení k druhu dřeva a dále je vhodné nahradit 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text s ohledem na 
přehlednost ponechán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Jde o název druhu dřeva použitého 
ve výrobku a doplněno slovo „dřevařském“.  
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slova „ve výrobku“ slovy „v dřevařském výrobku“.  

K Čl. I bod 34. až 36. - § 12 odst. 1 písm. a ) a b) 

 Navrhovaná úprava novým způsobem vymezuje 
přestupky fyzických osob, právnických nebo podnikajících 
fyzických osob jako hospodářských subjektů ve vztahu 
k nedodržení povinností vyplývajících z nařízení EU č. 
995/2010 a zřejmě i nařízení EU č. 607/2012.  

 Máme za to, že nově navržená úvodní část 
ustanovení odstavce 1 představuje tautologii, neboť 
z ustanovení čl. 2 písm. c) nařízení EU č. 995/2010 jasně 
vyplývá, že hospodářským subjektem se rozumí každá 
fyzická nebo právnická osoba (uvádějící dřevo nebo 
dřevařské výrobky na trh).  

 Je vhodné použít toliko termín „hospodářský 
subjekt“.  

 Dále skutkové podstaty nejsou formulovány 
v souladu s ustanovením čl. 21 odst. 5 Metodických 
pokynů a je tak nutné tento nedostatek odstranit. 

 Doplňovaná skutková podstata do písmene a) je 
ekvivalentem stávající skutkové podstaty uvedené v tomto 
písmeni a navrhovaná úprava je tak zmatečná. Kromě 
toho navrhovaná úprava představuje i obrácení důkazního 
břemene v přestupkovém řízení, což se jeví jako ztěží 
obhajitelné.   

 Je nutné navrhovanou úpravu písmene a) 
vypustit. 

K čl. I bod 46. - § 13a odst. 2 a § 13d odst. 7 

 Podle navrhovaných úprav náklady spojené se 
správou propadlého dřeva nebo dřevařského výrobku 

 
 
Akceptováno. Upraveno v návaznosti na 
stanovisko MV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Obsah § 13a je z návrhu vypuštěn. 
obsahem je úprava nákladů spojených se správou 
propadlého nebo zabraného dřeva a dřevařského 
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(resp. jeho skladováním) nese pachatel přestupku, není – 
li znám, vlastník věci (co se týče § 13d odst. 7, tak pokud o 
přestupku v době jeho spáchání věděl nebo vědět mohl), a 
není – li znám ani vlastník věci, osoba, které bylo dřevo 
nebo dřevařský výrobek zabaveno. 

 Máme za to, že v zásadě není možné, aby pachatel 
přestupku nebyl znám. Pokud nebude znám, nelze o 
přestupku ani rozhodnout. Kromě toho máme za to, že 
přenášet břemeno náhrady nákladů na osobu odlišnou od 
pachatele je v rozporu s požadavky kladenými na ochranu 
vlastnického práva. 

 Je nutné vztáhnout povinnost úhrady nákladu 
jen vůči pachateli přestupku. 

K čl. I bod 46. - § 13b odst. 1 

 Co se týče terminologie vymezení subjektů 
přestupku, uplatňujeme tutéž zásadní připomínku jako 
K Čl. I bod 34. až 36. - § 12 odst. 1 písm. a ) a b).  

K Čl. I bod 46. - § 13d odst. 1 a 2 

 Navrhovaná úprava stanoví možnost krajského 
úřadu zadržet dřevo a dřevařské výrobky. Navrhovaná 
úprava představuje mj. adaptaci na ustanovení čl. 10 odst. 
5 písm. a) nařízení EU č. 995/2010, podle kterého může 
být v návaznosti na kontrolu dodržování ustanovení čl. 4 a 
6 této unijní úpravy v závislosti na povaze zjištěného 
nedostaku uloženo prozatimní opatření v podobě zabavení 
dřeva a dřevařských výrobků. 

 Navrhovaná úprava působí poněkud zmatečně. 
Zmatečnost spatřujeme v tom, že podle odstavce 1 může 
dojít k zadržení „pro účely řízení o přestupcích podle 
tohoto zákona, existuje-li důvodné podezření, že se může 
jednat o nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařský 

výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. § 13b vypuštěn na základě 
připomínek MV. 
 
 
 
 
Vysvětleno. § 13d vypuštěn s odkazem na 
ustanovení obecné právní úpravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAN3K9SRL)



 46 

výrobek z něho vyrobený, které by mohly být uvedeny na 
trh v rozporu s nařízením ES č. 995/2010“, kdežto podle 
odstavce 2 věty první může k zadržení dojít „do doby 
rozhodnutí o přestupku podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo 
b), zjistí-li se porušení nařízení ES č. 995/2010“. Jsou zde 
koncipovány dva důvody pro zadržení („existuje-li důvodné 
podezření“ na straně jedné a „zjistí-li se porušení“ na 
straně druhé)? Pokud ano, mělo by se tak stát 
jednoznačně v jednom odstavci. Ovšem, jelikož se tyto 
dva hypotetické důvody překrývají, přineslo by to pouze 
aplikační problémy. Spíše se zdá, že ustanovení odstavce 
2 věty první má vyjádřit dobu, do kdy lze dřevo a 
dřevařské výrobky zadržet. Nicméně i tak je důvod pro 
zadržení koncipován stále rozdílně a krom toho je konec 
doby zadržení zřejmě upraven v odstavci 6 navrhovaného 
§ 13d. 

 Dále navrhovaná úprava odstavce 1 váže možnost 
zadržení dřeva a dřevařských výrobků k okamžiku, kdy by 
mohlo být dřevo a dřevařské výrobky uvedeny na trh. 
Jelikož ustanovení čl. 2 písm. a) nařízení EU č. 955/2010 
definuje uvádění na trh jako první dodání dřeva nebo 
dřevařských výrobků na vnitřní trh, jeví se použití 
navrhovaného institutu jako velmi omezené, nebo dokonce 
téměř vyloučené, neboť by se v zásadě týkalo např. pouze 
dřeva „na pile“, dřevařských výrobků „na páse“ a dřeva a 
dřevařských výrobků s původem ze třetích zemí před jejich 
dovozem na území EU. 

 Je nutné odstranit zmatečnost vyplývající z 
odstavce 1 a první věty odstavce 2. 

 Je vhodné zvážit změnu okamžiku, ke kterému 
se váže možnost zadržení. 

K Čl. I bod 46. - § 13d odst. 5 věta poslední 

 Podle navrhované úpravy může krajský úřad za 
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účelem vyjasnění pochybností vyžadovat od držitele nebo 
přepravce předložení informací ze systému náležité péče, 
dalších nezbytných dokladů a potvrzení, které umožňují 
jeho zadržení. 

 Navrhovaná úprava zužuje okruh hospodářských 
subjektů, které mají mít ve fázi před uložením zadržení 
dřeva nebo dřevařských výrobků zvláštní povinnosti 
součinnosti vůči krajskému úřadu. Domníváme se, že 
takové zúžení by znamenalo pouze zbytečné ztížení 
uplatnění zamýšleného institutu. 

 Rovněž z navrhované úpravy nevyplývá, že by 
hospodářské subjekty měly povinnost takovou součinnost 
poskytnout. 

 Konečně svou povahou navrhovaná úprava patří 
spíše do odstavce 2 navrhovaného § 13d. 

 Je vhodné navrhovanou úpravu rozšířit na 
všechny hospodářské subjekty, doplnit ji o povinnost 
poskytnout součinnost a přesunout do odstavce 2.   

Doporučující připomínky: 

K Čl. I body 17. a 46. - § 6 odst. 1 písm. d) a § 13d odst. 2 
věta druhá 

 S ohledem na to, že navrhovaná úprava vyplývá 
přímo z ustanovení § 81 zákona č. 250/2016 Sb., a 
dopadá, dle našeho názoru, i na případy, kdy kontrolu 
provede subjekt odlišný od správního orgánu 
rozhodujícího o přestupku, doporučujeme navrhovanou 
úpravu vypustit. Kromě toho jsou navrhované úpravy 
stanoveny nesystémově.   

K Čl. I bod 31. - § 10 písm. b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vysvětleno.  Tyto připomínky jsou 
zohledněny v návaznosti na připomínky ostatních 
připomínkových míst. 
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 Doporučujeme formulovat písmeno b) např. takto: 
„o zjištěných nedostatcích v rámci kontroly podle písmene 
a) informuje krajský úřad,“. 

K Čl. I bod 35. - § 12 odst. 1 písm. a) a písm. b) 

 Doporučujeme z písmene a) spojku „nebo“ 
vypustit a použít ji na konci písmene b).  

K Čl. I bod 44. - § 12 odst. 6 

 Doporučujeme uvést pouze ty správní tresty, které 
je nutné výslovně, oproti zákonu č. 250/2016, uvést (viz 
jeho § 47 odst. 2 a § 50 odst. 1). Rovněž není nutné 
uvádět, že se tresty ukládají společně, neboť to již vyplývá 
z § 36 zákona č. 250/2016 Sb. 

K Čl. I bod 45. - § 13 

 Doporučujeme navrhovanou úpravu § 13 uvést 
jako závěrečné přestupkové ustanovení. 

 Doporučujeme jako nadbytečnou vypustit větu 
první v odstavci 2. 

 Doporučujeme vypustit odstavec 5 jako 
nadbytečný, nebo zcela jasně stanovit, že se jedná o další 
povinnost policie ČR podle § 74 zákona č. 250/2016 Sb. 

K Čl. I bod 46. - § 13b 

 Doporučujeme formulovat navrhovanou úpravu 
např. takto: „Zákaz činnosti lze hospodářskému subjektu 
uložit za opakované spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 
písm. a) nebo b)“. 

K Čl. I bod 46. - § 13c odst. 2 
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 Doporučujeme formulovat navrhovanou úpravu 
např. takto: „Rozhodnutí o přestupku se zveřejní i 
v centrální evidenci podle § 3“. 

K Čl. I bod 46. - § 13d odst. 5 věta druhá 

 Doporučujeme navrhovanou úpravu vypustit, 
jelikož pouze opakuje ustanovení § 94 zákona č. 250/2016 
Sb.  

K Čl. I bod 46. - § 13d odst. 6 druhá část věty první 

 Podle navrhované úpravy zabavené dřevo nebo 
dřevařské výrobky vrací krajský úřad jeho vlastníkovi, 
oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech 
zadržených dokladů. 

 Jelikož není přesně jasné, komu se bude zadržené 
dřevo nebo dřevařské výrobky vydávat, doporučujeme 
tento postup zkonkretizovat (např. je-li znám vlastník, vrací 
se vlastníkovi atd., nebo že vrací tomu, komu bylo 
zadrženo). 

Závěr: 

 Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný. 

 Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

 Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 
doporučující připomínky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj  Středočeský  Zásadní připomínky: 
 
§ 6 odst. 1 písmeno e) 

 
 
Akceptováno. Text § 13d je vypuštěn s odkazem 
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Žádáme, aby písmeno e) o přijímání prozatímních opatření 
krajským úřadem podle § 13d nebylo do zákona č. 
226/2013 Sb. doplňováno.  
 
Odůvodnění:  
Krajské úřady nemohou dřevo a dřevařské výrobky 
zadržovat. Nechť tuto zadržovací činnost zajišťuje státní 
správa a nikoliv orgány územní samosprávy ve výkonu 
přenesené působnosti, což považujeme za optimální 
řešení. V rámci obchodní činnosti je kompetentním 
orgánem Česká obchodní inspekce. Tuto kompetenci 
navrhujeme ponechat výhradně k řešení státní správě. 
 
 
Dále poukazujeme na skutečnost, že nikde v obsahu 
tohoto právního předpisu není uveden odkaz na správní 
řád, podle něhož by mělo být postupováno.  
 
Žádáme rovněž, aby v zákonu byly vymezeny pojmy – co 
je udržováním plánu péče, hodnocením plánů péče a další 
použité termíny, aby při aplikaci zákona nevznikaly 
nejasnosti.  
Oprávněným k vypořádání připomínek je pan Ing. 
Tomáš Macháček, vedoucí oddělení zemědělství a 
lesnictví, telefon 257 280 346, e-mail machacek@kr-
s.cz.  
 
 

na obecnou právní úpravu ve správním řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Pojmy vymezeny v nařízení  
č. 995/2010, není vhodné definovat v zákoně. 

Ústecký kraj 1. K čl. I bodu 18  
Navrhujeme vypustit celý bod 18, tedy nevkládat ust. § 6 
odst. 1 písm. e) a přečíslovat navazující body. 
 
Odůvodnění: 
V rámci připomínky č. 4 navrhujeme pravomoc svěřit 
České obchodní inspekci. Z tohoto důvodu je předmětné 
ustanovení bezpředmětné. 

 
Akceptováno. Text § 13d je vypuštěn s odkazem 
na obecnou právní úpravu ve správním řádu. 
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Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 
2. K čl. I bodu 20 
Navrhujeme za bod 20 vložit nový bod 21 a současný bod 
22 odpovídajícím způsobem přečíslovat. Nově vložený 
bod 21 by měl mít toto znění: 
„Za § 7 písm. c) se vkládají nová písm. d) a e) která znějí: 
„d) přijímá prozatímní opatření podle §13d, 
 
e) v případě pochybností o druhu dřeva či dřevařského 
výrobku zadrženého dle § 13d je oprávněna požádat 
pověřenou osobu o odbornou spolupráci a stanovisko 
podle § 10 písm. i).“.“ 
 
 
Odůvodnění: 
Rovněž doplnění § 7 je nutné v závislosti na navrhovanou 
úpravu v připomínce č. 4 k ustanovení §13d zákona a dále 
z hlediska bezpečného druhového rozeznání a specifikace 
zadrženého dřeva či dřevařských výrobků. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 
3. K čl. I bodu 32 
Navrhujeme bod 32 upravit takto: 
„V § 10 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno i), které zní: 
„i) na vyžádání inspekce podle § 7 písm. e) zaujme 
odborné stanovisko.“.“ 
 
Odůvodnění: 
Doplnění § 10 o písm. i) je nutné v závislosti na 
navrhovanou úpravu ustanovení § 7 písmena e) a dále z 
hlediska bezpečného druhového rozeznání a specifikace 
zadrženého dřeva či dřevařských výrobků. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 
 

 
Neakceptováno. Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem na obecnou právní úpravu ve správním 
řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. ČOI zde nemá působnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem na obecnou právní úpravu ve správním 
řádu. 
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4. K čl. I bodu 46 
Navrhujeme v celém vkládaném ust. § 13d nahradit slova 
„krajský úřad“ ve všech jeho podobách slovem „inspekce“ 
v odpovídajícím tvaru. 
 
Odůvodnění: 
Krajské úřady nejsou dostatečně personálně, technicky, 
ani odborně vybaveny na to, aby v rámci výkonu 
přenesené působnosti dokázaly zabavovat či zadržovat 
zboží – v daném případě většinou v podobě surového 
dřeva, které bude zpravidla ve velkém objemu. Oprávnění 
k takové činnosti je třeba dát státnímu orgánu, nikoliv dále 
zatěžovat územní samosprávné celky dalším výkonem 
takto náročné přenesené působnosti. Krajské úřady 
nevlastní skladovací prostory, nevlastní nákladní motorová 
vozidla k přepravě dřeva, nezaměstnávají řidiče takových 
vozidel ani námezdní pracovní síly pro skládání dřeva. 
Navrhovaný zákon sice dává možnost zadržené dřevo 
nebo dřevařský výrobek ponechat v péči jeho držitele, toto 
ovšem v mnoha případech nebude možné a bude 
nezbytně nutné, aby příslušný správní orgán zadržené 
dřevo či dřevařský výrobek přemístil do vhodných prostor k 
tomu určených a zde uskladnil tak, aby nedošlo k 
poškození takto zadrženého zboží. V návaznosti na výše 
navrhovanou změnu je nutné upravit znění ustanovení § 
13d zákona do uvedené podoby. Oprávněním zadržet 
dřevo nebo dřevařské výrobky je nezbytné vybavit 
inspekci; navrhovaná právní úprava navíc nijak neřeší 
situaci ohledně náhrady škody, která tímto zadržením 
může vzniknout v případě, kdy se osobě podezřelé ze 
spáchání přestupku, které bude toto zboží zadrženo, 
nepodaří prokázat jeho spáchání. Tímto zadržením můžou 
být způsobeny mnohamilionové škody, jejichž uhrazení 
bude poškozený zcela jistě požadovat a po tomto uhrazení 
můžou být následně vymáhány po příslušných úředních 
osobách, které o takovém zadržení rozhodly. 

 
Neakceptováno. Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem na obecnou právní úpravu ve správním 
řádu. 
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Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 
 

Kraj Vysočina Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona 

1. Připomínka k Čl. I bodu 18:  
Navrhujeme kompetenci v § 6 odst. 1 písmeno e) 
stanovit celní správě.  
Celní správa na rozdíl od krajských úřadů s tímto  
institutem již běžně pracuje  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

2. Připomínka k Čl. I bodu 19:  
Navrhujeme v § 6a písmeno a) vložit za slova 
„krajským úřadům“ slova „orgánům ochrany 
přírody“.  
Zákon řeší uvádění dřeva na trh i z nelesních pozemků.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

3. Připomínka k Čl. I bodu 28:  
Navrhujeme v § 8a doplnit mezi kompetence 
celních úřadů přijímaní prozatímních opatření 
podle § 13d nově navrhovaných krajskému úřadu. 
Viz komentář k § 6 odst. 1 písm. e). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

4. Připomínka k Čl. I bodu 31:  
Navrhujeme v § 10 ponechat písmeno b) ve 
stávajícím znění. 
Krajský úřad sám posoudí další kroky plynoucí z 
podnětu. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
 
Akceptováno jinak. Vysvětleno. Text § 13d je 
vypuštěn s odkazem na obecnou právní úpravu ve 
správním řádu. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Orgány ochrany přírody – ČIŽP 
– nemají působnost podle zákona o dřevě. Viz 
stanovisko k připomínkám MŽP. 
 
 
 
 
Neakceptováno - Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem na obecnou právní úpravu ve správním 
řádu. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vypuštěno z důvodu, aby 
krajské úřady nebyly povinny opakovat kontrolu, 
kterou provedla pověřená osoba. 
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5. Připomínka k Čl. I bodu 34:  
Navrhujeme v § 12 odst. 1 vypustit slova 

„Fyzická osoba“.  
Postihování nepodnikajících fyzických osob je 

zcela neadekvátní cíli, který sleduje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

6. Připomínka k Čl. I bodu 45:  
Navrhujeme v § 13 vypustit odstavec 2.  
Aplikací návrhu by došlo k nedůvodnému zakládání 
místní příslušnosti neodpovídající obecné právní 
úpravě. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

7. Připomínka k Čl. I bodu 46:  
Navrhujeme v § 13b vypustit slova „fyzické 

osobě“. 
Postihování nepodnikajících fyzických osob je 

zcela neadekvátní cíli, který sleduje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

8. Připomínka k Čl. I bodu 46:  
Navrhujeme v § 13d odst. 2 vyložit slovo 

„odňat“, popř. ho nahradit vhodnějším slovem.  
Slovo „odňat“ není v návrhu vysvětleno.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
Neakceptováno. Naplňuje se koncepce MV o 
správním trestání a vyplývá i ze samotného 
nařízení č. 995/2010 (viz připomínka č. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Určení místní příslušnosti se bude 
řídit obecnou úpravou přestupků, tj. zákona č. 
250/2016 Sb. Bude ponechána zvláštní úprava 
v ustanovení § 13 odst. 2 a 3. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Naplňuje se koncepce MV o 
správním trestání a vyplývá i ze samotného 
nařízení č. 995/2010 (viz připomínka č. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem obecnou právní úpravu ve správním 
řádu. 
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Osobou oprávněnou k vypořádání uplatněných 
zásadních připomínek je Ing. Jiří Bartoš, e-mail: 
bartos.j@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 264. 
 

 
 
 
 
 
 

Plzeňský kraj Zásadní připomínky: 
1. K bodu 17. /§ 6 odst. 1 písm. d)/: Tento bod se 

navrhuje zrušit a navrhované souvětí přesunout do 
§ 13 týkajícího se společných ustanovení 
k přestupkům. Navrhované doplnění § 6 odst. 1 
písm. d) je nekoncepčně zařazeno do pravomocí 
krajského úřadu, ačkoli se týká procesního postupu 
v rámci samotného řízení o přestupku.  

2. K bodu 45. /§ 13 odst. 5/: Navrhované ustanovení 
se doporučuje vypustit. Povinnost Policie ČR 
k oznamování přestupků vyplývá přímo ze zákona 
č. 250/2016 Sb. (§ 73 a násl.). 

3. K bodu 46. /§ 13d odst. 2/: Věta druhá 
navrhovaného ustanovení se doporučuje vypustit. 
Jedná se o duplicitní úpravu – viz navrhovaný § 6 
odst. 1 písm. d) a k tomu uplatněná zásadní 
připomínka č. 1 výše. Navíc tato věta upravuje 
procesní postup v řízení o přestupku a netýká se 
procesu zadržení dřeva či dřevařského výrobku. 

4. K bodu 46. /§ 13d odst. 5/: Navrhované ustanovení 
se doporučuje přesunout do § 13 – společná 
ustanovení k přestupkům, jelikož se jedná opět o 
úpravu týkající se procesního postupu v řízení o 
přestupku. Zařazení do úpravy týkající se zadržení 
dřeva či dřevařského výrobku je nekoncepční a 
právní úprava je tak nepřehledná. Ustanovení by 
pak po přesunutí mělo být upraveno, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o písemné potvrzení o 
zadržení dřeva či dřevařského výrobku. Poslední 
větě navrhovaného ustanovení je dále třeba 
vytknout nesrozumitelnost v části, kdy krajský úřad 

 
Neakceptováno. Jedná se o vymezení působnosti 
krajských úřadů. 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem na obecnou právní úpravu ve správním 
řádu. 
 
Akceptováno jinak. Text § 13d vypuštěn  s 
odkazem na obecnou právní úpravu. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Jedná se o předběžnou otázku 
v řízení o přestupku podle § 12 odst. 1 písm. b).  
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může od držitele nebo přepravce vyžadovat 
„potvrzení, které umožňují jeho zadržení“. Z věty 
není zřejmé, jaké potvrzení se má namysli, resp. 
k čemu se má vztahovat (potvrzení, které 
umožňuje zadržení čeho/koho?). Pokud se má 
jednat o písemné potvrzení o zadržení dřeva či 
dřevařského výrobku, to vydává samotný krajský 
úřad, proč by jej tedy měl znovu požadovat 
předložit po držiteli či přepravci? 

5. K bodu 46. /§ 13d odst. 6/: Sousloví „jeho 
vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci“ 
se navrhuje zaměnit za sousloví: „osobě, které bylo 
zadrženo“. Takto bude znění navrhovaného 
ustanovení korespondovat i s důvodovou zprávou. 
Ani není zřejmé, podle čeho by se krajský úřad 
rozhodoval, jakému ze tří navrhovaných subjektů 
by mělo být zadržené dřevo či dřevařský výrobek 
vráceny. 

6. K čl. II. – Přechodná ustanovení: Navrhované 
ustanovení je nadbytečné a navrhuje se vypustit, 
neboť úprava je zakotvena v přechodných 
ustanoveních z. č. 250/2016 Sb. (§ 112 odst. 1 a 
4). 

Připomínka: 
K bodu 19. /§ 6a písm. a): Navrhovaná kompetence 
obecního úřadu obcí s rozšířenou působností by měla 
být zakotvena především v lesním zákoně. Jedná se 
o poskytování údajů o přestupcích projednaných dle 
lesního zákona. V návaznosti na kompetenci 
k projednávání přestupků stanovenou v lesním 
zákoně pro obecní úřad obce s rozšířenou působností 
by měla být zakotvena v lesním zákoně i povinnost 
poskytnout dané informace krajskému úřadu. 
Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek:  
Ing. Stanislav Polák, 377 195 392, 
stanislav.polak@plzensky-kraj.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 13d je vypuštěn s odkazem 
na obecnou právní úpravu ve správním řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vypuštěno i s ohledem na 
připomínky MV. 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Novela lesního 
zákona se v tomto rozsahu nepředpokládá. 
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Vypracovala: JUDr. Renáta Bůžková 
 
 
 
 

Liberecký kraj 
 

Liberecký kraj má značné pochybnosti o smysluplnosti 
dané agendy v České republice. V rámci dodržování 
nařízení EU by považoval za vhodné jít cestou splnění 
minimálních nejnutnějších požadavků nařízení, nikoliv 
nechat agendu dále bobtnat národní legislativou. 
Vzhledem k tomu, že to zjevně není účelem této novely, 
uplatňuje Liberecký kraj pouze legislativně technické 
připomínky. 
 
§ 6a – zásadní připomínka 
Jelikož novela přímo nezasahuje do lesního zákona, 
zůstávají nadále dvě rozdílné evidence. Lesní 
hospodářská evidence, založená dle lesního zákona 
(LHE),  které nemá předepsánu žádnou formu a evidence 
systému náležité péče dle tohoto zákona, jejíž struktura je 
definována vyhl. č. 285/2013 Sb. Nemůže se tedy ORP 
ukládat, aby poskytovala údaje LHE v rozsahu dle vyhl. 
285/2013 Sb., když tato vyhláška se na LHE nevztahuje. 
Tuto situaci je možno řešit různými způsoby. Jako 
systematicky nejvhodnější považujeme doplnění novely o 
přímou novelu lesního zákona, kde v § 40 bude doplněno 
zmocnění k vydání vyhlášky, která určí formu a strukturu 
dat LHE předávaných vlastníky lesa na ORP. Vyhláška č. 
285/2013 Sb. by pak mohla být společným prováděcím 
předpisem pro oba zákony. Nadále by se pak pracovalo 
pouze s jedním evidenčním systémem. 
Pokud je doplnění novely lesního zákona do tohoto návrhu 
nepřijatelné, je možné rozpor řešit např. tímto zněním § 6a 
písm. b): Obecní úřad obce s rozšířenou působností a 
Vojenský lesní úřad soustřeďují údaje do centrální 
evidence (odkaz na § 3) od hospodářských subjektů a tyto 

Vysvětleno. Jde o agendu vyplývající 
z příslušného nařízení EU. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. V nejbližší době bude novelizována 
příslušná prováděcí vyhláška.  
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údaje poskytují pověřené osobě.“  Pokud by hospodářský 
subjekt odevzdal pouze LHE a nikoliv údaje do CESNAP, 
mohl by zákon pověřené osobě umožnit využití údajů LHE. 
V každém případě by bylo nutné ÚHÚL pověřit i ve smyslu 
§ 48 odst. 2 písm. h) lesního zákona. 
Návazně (při druhém řešení) je vhodné definovat v § 12 
přestupek – neodevzdání údajů do centrální evidence a v 
§ 6a zmocnit ORP k projednání tohoto přestupku. 
 
§ 10 písm. b) – připomínka 
Pro potřeby podávání podnětů se nám jeví systematicky 
správnější neuvádět zmocňující ustanovení § 6 odst. 1 
písm. b), § 6 odst. 1 písm. d) a § 6 odst. 1 písm. e), ale 
ustanovení hmotně právní – čl. 10 odst. 5 Nařízení, § 12 
odst. 1 a § 13d zákona. 
 
§ 13 odst. 2 – zásadní připomínka 
Navrhujeme následující text: Místní příslušnost krajského 
úřadu k projednání přestupků se řídí sídlem firmy u 
právnických osob, místem podnikání u fyzických osob 
podnikajících a místem trvalého pobytu u osob fyzických. 
Stávající text zachovává značný potenciál sporů u místní 
příslušnosti v případě přestupků dle § 12 odst. 1 písm. b). 
Kromě obecné potřeby jednoznačnosti zastáváme názor, 
že toto řešení bude ve většině případů lepší i z hlediska 
vhodnosti, protože předmětem těchto řízení již nebývá 
ohledání místa nezákonné těžby. 
 
§ 13a odst. 2 – připomínka 
Zdá se nám nepřiměřené, aby osoba, které je věc zabrána 
nebo které propadla, ještě platila státu náklady za správu 
zabrané (propadnuté) věci, přičemž ani nejsou stanoveny 
žádné limity, kdy tato správa končí. 
§ 13d odst 7 – připomínka 
Zdá se nám nepřiměřené, aby někdo platil náklady za 
správu zadržené věci, zvláště když se neprokáže 
konkrétní zavinění či se v průběhu řízení ukáže,  zadržení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Text § 13d je vypuštěn 
s odkazem na obecnou právní úpravu ve správním 
řádu a text § 6 upraven ve vztahu k příslušnému 
nařízení.  
  
 
 
 
Akceptováno jinak. § 13 upraven v návaznosti na 
připomínku MV a obecnou úpravu dle zákona č. 
250/2016 Sb. (viz připomínky MV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Toto ustanovení bude 
vzhledem k obecné úpravě vypuštěno. 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Náklady jsou upraveny v § 
13a. 
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věci nebylo namístě. 
 
 

 
 

Moravskoslezský kraj  1. PŘIPOMÍNKA 
K čl. 1 bodu 14 - § 6 odst. 1 písm. b) 
Navrhujeme upravit znění tohoto novelizačního bodu takto: 
„V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „v rámci kontrol podle 
písmene a) mohou“ nahrazují slovem „může“.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme v tomto ustanovení vypustit také slova „v 
rámci kontrol“. Opatření se totiž podle nařízení EU ukládá 
až v návaznosti na důsledek kontroly, dle předpokladu 
v samostatném správním řízení. 
 
2. PŘIPOMÍNKA 
Pokud by kompetence krajských úřadů byly svěřeny 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, byl by 
výkon státní správy v tomto mnohem efektivnější a 
účinnější. Nyní se předpokládá alespoň předávání 
informací, což nemění nic na tom, že ze sídla kraje je to do 
lesů mnohem dále (až 100 km), než z radnic měst. 
Ostatně takové přímé spojení této agendy do lesního 
zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny by bylo lepší, 
i projednávání deliktů by mohlo být společné, pro 
účastníky řízení i svědky dostupnější, atd. 
3. PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme metodické vedení a školení ze strany 
Ministerstva zemědělství, jak provádět zadržování dřeva 
ve smyslu § 13d, bude-li tato právní úprava schválena. 
Krajské úřady na úseku zemědělství takové úkony nečiní, 
neumějí vykonávat a nemají s tím žádné zkušenosti. 
 

Akceptováno.  Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Zpracovatel nepředpokládá 
změnu  kompetencí . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. S metodikou zpracovatel počítá a 
bude ji zpracovávat. 
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Magistrát hlavního města 
Prahy 

 
Obecně 
S navrženou novelou cit. zákona  zásadně nesouhlasíme. 
Krajské úřady nejsou dostatečně personálně, technicky, 
ani odborně vybaveny na to, aby v rámci výkonu 
přenesené působnosti dokázaly zabavovat či zadržovat 
zboží – v daném případě většinou v podobě surového 
dřeva, které bude zpravidla ve velkém objemu. Oprávnění 
k takové činnosti je třeba dát státnímu orgánu, nikoliv dále 
zatěžovat územní samosprávné celky dalším výkonem 
takto náročné přenesené působnosti.  
Krajské úřady nevlastní skladovací prostory, nevlastní 
nákladní motorová vozidla k přepravě dřeva, 
nezaměstnávají řidiče takových vozidel ani námezdní 
pracovní síly pro skládání dřeva.  
Navrhovaný zákon sice dává možnost zadržené dřevo 
nebo dřevařský výrobek ponechat v péči jeho držitele, toto 
ovšem v mnoha případech nebude možné a bude 
nezbytně nutné, aby příslušný správní orgán zadržené 
dřevo či dřevařský výrobek přemístil do vhodných prostor 
k tomu určených a zde uskladnil tak, aby nedošlo 
k poškození takto zadrženého zboží. K tomu připomínáme, 
že například u agendy CITES, která se zabývá ochranou 
ohrožených druhů živočichů a rostlin a kde rovněž dochází 
k zadržování a zabavování nelegálně získaných 
exemplářů, provádí toto Česká inspekce životního 
prostředí, nikoliv krajské úřady, jelikož jde o činnost 
personálně a odborně náročnou.  
 
Zásadně nesouhlasíme se zdůvodněním uvedeným 
v důvodové zprávě Ministerstva zemědělství, které zní: 
„Uplatňování prozatímního opatření 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 

Neakceptováno. (Viz rovněž návrh KÚ 
Ústeckého, Jihomoravského kraje, částečně i 
Pardubického kraje). 
Institut zajištění dřeva a dřevařského výrobku je 
řešen za využití obecné úpravy podle § 61 a 138 
správního řádu. 
Krajský úřad je orgánem státní správy lesů podle 
§ 47 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a má veškeré podklady 
z oblasti lesního hospodářství, potřebné pro 
posuzování dodržování lesního zákona a podklady 
potřebné k plnění úkolů uvedených v § 6 
navrhovaného zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. § 13a a důvodová zpráva 
doplněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAN3K9SRL)



 61 

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“. 
 
Výše uvedená argumentace je nepřípustná. Nelze 
vycházet z předpokladu, že správní orgán vykonávající již 
tak velice finančně náročnou přenesenou působnost si 
„zainvestuje“ nákup či pronájem nákladních motorových 
vozidel, skladovacích prostor a personálu k zadržování či 
zabavování dřeva a dřevařských výrobků a tato „investice“ 
se mu následně vrátí tím, že „rozdá“ více pokut více 
různým subjektům (patrně také ve vyšších částkách). 
Nelze předem určit, kolik bude v budoucnu existovat v ČR 
hospodářských subjektů ve smyslu daného zákona a kolik 
z nich bude porušovat danou právní úpravu a v jakém 
rozsahu.  Krajské úřady naprosto nelze „motivovat“ 
k rozdávání pokut tím, že budou na počátku všeho nuceny 
vynaložit velké finanční prostředky do pořízení výše 
uvedeného vybavení. Toto je v rozporu se zásadami 
správního trestání.   
 
Právě Česká obchodní inspekce je tím státním orgánem, 
který má již ze své dosavadní činnosti kapacity a 
zkušenosti s takovouto činností, stejně tak s 
projednáváním správních deliktů způsobených porušením 
zákazu nakládat se zadrženým dřevem. Totéž se týká i 
projednání a uložení sankce za uvedení nezákonně 
vytěženého dřeva nebo dřevařského výrobku vyrobeného 
z tohoto dřeva na trh; jedná se o sankcionování obchodní 
činnosti, se kterou krajské úřady nemají zkušenosti a 
nejsou k tomu - na rozdíl od ČOI -   personálně vybaveny. 
 
Tato připomínka je zásadní 
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K článku I bodům 11 až 18 – § 6  
 
K § 7 
 
Požadujeme změnu tohoto ustanovení tak, aby ukládání 
nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 Nařízení (EU) č. 
995/2010 a přijímání prozatímních opatření podle nově 
navrhovaného § 13d zákona prováděla Česká obchodní 
inspekce.  
 
Požadujeme  proto,  § 6 a § 7 zákona nahradit textem, 
který zní: 
 

„§ 6 
 (1) Krajský úřad 
a) ve svém územním obvodu vykonává dozor a 
provádí kontrolu26) dodržování čl. 4 a 6 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 
stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a 
dodržování přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité 
péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních 
organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které 
využívají systém náležité péče zavedený kontrolní 
organizací19),  
b) poskytuje pověřené osobě informace o porušování 
čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o 
pravomocném uložení pokuty,  
c) projednává  přestupky podle § 12 odst. 1 písm. a); 
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. 

 
Neakceptováno. (viz připomínka výše obecně)  
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 (2) Pověření zaměstnanci krajského úřadu se 
při výkonu kontrolní činnosti prokazují pověřením ke 
kontrole nebo průkazem, který je dokladem o jejich 
pověření ke kontrole37). 
 

§ 7 
 Inspekce 20)   
a) je oprávněna vyzvat obchodníka21) k poskytnutí 
informací podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky, 
b) v rámci kontrol může uložit zavedení nápravných 
opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky,   
c) poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě 
informace o porušení článku 5 tohoto přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, informace 
potřebné ke zjištění osob odpovědných za uvedené 
porušování povinností a informace o pravomocném 
uložení pokuty, 
d) přijímá prozatímní opatření podle § 13d. 
e) projednává přestupky podle § 12 odst. 1 písm. b) a 
c) a odst. 2.  
 
Tato připomínka je zásadní    
   
 
K článku I bod 31 – § 10 písm. b) 
 
V návaznosti na výše uvedené požadujeme písmeno b) v 
§ 10  nahradit textem, který zní: 
„ b) v případě zjištěných nedostatků v rámci kontroly 
podle písmene a) dává podnět inspekci k uložení 
zavedení nápravných opatření podle § 7 odst. 1 písm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno (viz připomínka výše obecně). 
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b), přijetí prozatímního opatření podle § 7 odst. 1  
písm. d) nebo projednání přestupků podle § 7 odst. 1 
písm. e).“. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na výše navrhovanou změnu § 6 a 7 je nutné 
upravit znění  § 10 písm. b)  zákona do uvedené podoby, 
aby pověřená osoba dávala podněty k předmětné činnosti 
určenému státnímu orgánu, kterým bude Česká obchodní 
inspekce.     
 
K článku I bod 45 – § 13d 
 
V návaznosti na výše uvedené požadujeme v textu § 13d  
nahradit slova „krajský úřad“ slovem „inspekce“.   
 
Tato připomínka je zásadní 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na výše navrhovanou změnu je nutné upravit 
znění § 13d návrhu novely zákona do uvedené podoby. 
Oprávněním zadržet dřevo nebo dřevařské výrobky je 
nezbytné vybavit inspekci; navrhovaná právní úprava 
navíc nijak neřeší situaci ohledně náhrady škody, která 
tímto zadržením může vzniknout v případě, kdy se osobě 
podezřelé ze spáchání přestupku, které bude toto zboží 
zadrženo, nepodaří prokázat jeho spáchání. Tímto 
zadržením můžou být způsobeny mnohamilionové škody, 
jejichž uhrazení bude poškozený zcela jistě požadovat a 
po tomto uhrazení můžou být následně vymáhány po 
příslušných úředních osobách, které o takovém zadržení 
rozhodly.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno (viz připomínka výše obecně). 
Ustanovení s ohledem na obecnou úpravu ve 
správním řádu vypuštěno. 
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K Čl. I  bod 1 -  § 1 
 

• Z hlediska srozumitelnosti a gramatického je, podle 
našeho názoru, třeba v  nově navrhovaném 
písmeni  b) v   § 1 slova „zavedení režimu licencí 
vynucování lesního práva, jeho správa a obchod“ 
nahradit slovy „zavedení režimu licencí pro 
vymahatelnost lesního práva, správu a obchod 
v lesnictví“ nebo slovy „zavedení režimu licencí pro 
vymahatelnost  práva, správu a obchod v lesnictví“. 

 
• Z hlediska přehlednosti, srozumitelnosti  a z  

hlediska stylistického doporučujeme novelizovat 
celý  § 1.  

 
Navrhujeme   § 1 nahradit textem, který zní: 
 

„1 
Předmět úpravy 

 
 (1)   Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný 
předpis Evropské unie1) 

 upravuje centrální evidenci systémů náležité péče za 
účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a 
dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen 
„centrální evidence“) na trh hospodářskými subjekty3), 

 stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy, 
příslušných orgánů a pověřené osoby v oblasti uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh,   

 stanoví správní tresty  za přestupky v oblasti uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh. 
 
(2) Tento zákon dále 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 pro vymahatelnost  
práva, správu a obchod v lesnictví (dále jen „licence 

 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven podle připomínky Ministerstva 
spravedlnosti a odboru kompatibility. 
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FLEGT“)31)  pro dovoz dřeva.“. 
 
Vypořádáním zásadních připomínek jsou pověřeni : 
 

• Mgr. František Papáček – právník oddělení 
právního odboru ochrany prostředí (dále jen „OCP 
MHMP“), e-mail: frantisek.papacek@praha.eu, tel.: 
236 00 4394  

• Ing. Milan Fink – referent oddělení státní správy 
lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče OCP 
MHMP, e-mail: milan.fink@praha.eu, tel.: 236 00 
4237. 

 
 

Pardubický kraj V rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh, uplatňujeme 
následující zásadní připomínku: 
K § 13d  zákona 
Navrhujeme vybavit kompetencemi na uložení 
prozatímních opatření dle § 13d zákona rovněž inspekci, 
s navazující úpravou § 7 zákona. 
Odůvodnění: 
V § 13d zákona je řešeno zadržení dřeva nebo 
dřevařského výrobku. Krajský úřad je dle § 6 zákona 
oprávněn zadržet dřevo pouze hospodářskému subjektu. 
V praxi bude docházet k tomu, že nelegálně vytěžené 
dřevo bude v době projednávání přestupku u obchodníka. 
Považujeme proto za účelné vybavit kompetencemi na 
uložení prozatímních opatření dle § 13d rovněž inspekci, 
s navazující úpravou § 7 zákona.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
Kontaktní osobou oprávněnou k vypořádání zásadní 
připomínky je Ing. Martin Vlasák, e-mail: 
martin.vlasak@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 464. 
 

 
 
 
 
Neakceptováno. ČOI zde nemá působnost. 
Kromě toho § 13d se vypouští s odkazem na 
obecnou úpravu ve správním řádu. 
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Jihomoravský kraj Zásadní připomínky: 

 
1. K bodu 18 -  § 6 písm. e) 
Navrhujeme vypustit toto ustanovení tak, aby 
přijímání prozatímních opatření podle nově 
navrhovaného § 13d zákona, nespadalo do 
působnosti krajského úřadu. 
 
 

Odůvodnění 
Krajské úřady nemají dostatečné kapacity jak personální či 
technické na to, aby v rámci výkonu přenesené působnosti 
byly schopny zabavovat či zadržovat dřevo nebo 
dřevařské výrobky, a to v jakémkoliv množství nebo 
objemu. Realizace této činnosti by měla být svěřena 
orgánu státní správy, který má s těmito mechanismy 
zkušenosti (např. ČOI). Krajské úřady nevlastní žádné 
materiální nástroje k přepravě dřeva a skladování dřeva. 
Vybavení těmito prostředky by znamenalo pro vyšší 
územně samosprávné celky významné finanční náklady, 
které by se velmi obtížně mohly kompenzovat z výtěžnosti 
za očekávaný zvýšený příjem z udělených pokut. Z 
dosavadní praxe proběhlých sankčních řízení je patrné, že 
vymahatelnost udělených peněžitých pokut je značně 
zdlouhavá a nejistá (záměrná likvidace právnické osoby, 
převod společnosti na „nastrčené“ nemajetné osoby, atd.).  
Navrhovaný zákon sice dává možnost zadržené dřevo 
nebo dřevařský výrobek ponechat v péči jeho držitele, toto 
ovšem v mnoha případech nebude možné a bude 
nezbytně nutné, aby příslušný správní orgán zadržené 
dřevo či dřevařský výrobek přemístil do vhodných prostor k 
tomu určených a zde uskladnil tak, aby nedošlo k 
poškození takto zadrženého zboží.  
Možnost zadržení dříví lze obecně řešit v nezbytně 
nutných případech již zavedenou právní úpravou 
předběžného opatření podle § 61 správního řádu. 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. § 13d se vypouští 
s odkazem na obecnou úpravu ve správním řádu. 
Zpracovatel příslušnost jiného správního orgánu 
nepředpokládá. 
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2. K bodu 19 -  § 6a 
Navrhujeme změnit znění:  
Obecní úřad obcí s rozšířenou působností a Vojenský 
lesní úřad poskytují zasílají 
 
a) krajským úřadům a pověřené osobě informace o 

pravomocném o zahájeném řízení o uložení 
pokuty za těžbu dřeva provedenou ve svém 
správním obvodu v rozporu s lesním zákonem6), 

 
Odůvodnění 
Změna pojmu „poskytují“ za „zasílají“ sleduje požadavek 
na aktivní činnost, která má pevně danou povinnost v 
případě, že nastane situace uvedená v bodě a) nebo že se 
cyklicky opakuje v případě bodu b). Současné znění 
ustanovení může, především v případě bodu a), inklinovat 
k výkladu, že tak orgány OsRP budou činit pouze na 
základě požadavku krajského úřadu.  
Úprava ustanovení § 6a písm. b) sleduje situaci, kdy 
krajský úřad již provádí kontrolu či sankční řízení na 
základě zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh a souběžně bylo zahájeno se stejným subjektem řízení 
u obce s rozšířenou působností. Na základě vzájemné 
spolupráce orgánů státní správy mohou být efektivně 
předávaný potřebné informace či podklady pro probíhající 
souběžná řízení, týkající se stejného předmětu.  

 
3. K bodu 20 - § 7  
Navrhujeme doplnit ustanovení o písmeno d) takto: 
d) přijímá prozatímní opatření podle § 13d. 
 

Odůvodnění: 
V souvislosti s připomínkou k bodu 18 a 45 žádáme, aby 
kompetence k přijímání prozatímních opatření byla 
svěřena inspekci. 

 

 
Akceptováno částečně. Text novely i platného 
znění upraven pokud jde o slovo „zasílají“. Ale 
v případě informace o zahájeném řízení by měly 
být tyto poskytovány v rámci spolupráce správních 
orgánů. Uložení pokuty za nelegální těžbu dřeva 
podle lesního zákona je předběžnou otázkou pro 
rozhodnutí o přestupku podle § 12 odst. 1 písm. 
b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. ČOI zde nemá 
působnost. Kromě toho § 13d se vypouští 
s odkazem na obecnou úpravu ve správním řádu. 
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4. K bodu 35 - § 12 odst. 1 
Navrhujeme změnit znění:  
Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající 
fyzická osoba jako hospodářský subjekt se dopustí 
přestupku tím, že 
 
a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně 

neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité 
péče, nebo neprokáže krajskému úřadu nebo 
pověřené osobě při kontrole nebo na vyžádání 
používání systému náležité péče nebo jeho 
udržování a hodnocení, při kontrole nebo na 
vyžádání nepředloží požadované dokumenty 
nebo záznamy k systému náležité péče, včetně 
jeho udržování a hodnocení, nebo je předloží 
neúplné, nebo 

 
Odůvodnění 
Navrhované znění ustanovení, které operuje s tím, že 
hospodářský subjekt má prokázat používání sytému 
náležité péče, odporuje požadavkům na základní zásady 
správního řízení vedeného z moci úřední. Orgán veřejné 
moci má za úkol prokázat nesplnění zákonných 
požadavků, i když z dosavadní praxe aplikace zákona o 
uvádění dřeva dřevařských výrobků na trh docházelo v 
řadě případů k obstrukcím, které souvisely se záměrnou 
nesoučinností účastníka řízení. Nicméně i za nesoučinnost 
lze, podle dosavadní právní úpravy, uložit pokutu.  

 
5. k bodu č. 45  - § 13 odst. 2  věta první  a odst. 6 
Navrhujeme změnit znění:  
(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 těchto přestupků, lze 

 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven kromě jiného i v návaznosti na koncepci 
MV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. V ustanovení odstavce 2  a 3 
upraveno společné řízení v  návaznosti na 
obecnou úpravu v zákoně č. 250/2016 Sb.  a 
stanovisko MV. 
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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, příjem z pokut je příjmem rozpočtu 
kraje. 
 

Odůvodnění 
Technická úprava návrhu obou ustanovení, které blíže 
ujasňují podmínky při jejich aplikaci. Navrhovaná věta 
první a odst. 6 jsou nadbytečné, neboť postup dle č. 
250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich je dán samotným ustanovením § 1 tohoto 
zákona. Věta první odst. 1 a odst. 6 jsou navíc ve vztahu 
vzájemné duplicity. 
 

6. K bodu 45 - § 13d 
       V návaznosti na výše uvedené (viz připomínka k bodu 
18 a 20) požadujeme změnit znění tohoto ustanovení tak, 
že slova „krajský úřad“ budou všude nahrazena slovem 
„inspekce“.   
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na výše navrhovanou změnu je nutné upravit 
znění ustanovení § 13d zákona do uvedené podoby. 
Oprávněním zadržet dřevo nebo dřevařské výrobky je 
nezbytné vybavit inspekci; navrhovaná právní úprava 
navíc nijak neřeší situaci ohledně náhrady škody, která 
tímto zadržením může vzniknout v případě, kdy se osobě 
podezřelé ze spáchání přestupku, které bude toto zboží 
zadrženo, nepodaří prokázat jeho spáchání. Tímto 
zadržením můžou být způsobeny mnohamilionové škody, 
jejichž uhrazení bude poškozený zcela jistě požadovat a 
po tomto uhrazení můžou být následně vymáhány po 
příslušných úředních osobách, které o takovém zadržení 
rozhodly.   

 
 
 
 
Akceptováno jinak. Text novely i platného znění 
upraven v návaznosti na novou koncepci a 
obecnou úpravu přestupků MV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. § 13d se vypouští 
s odkazem na obecnou úpravu ve správním řádu. 
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Připomínky: 
 
      1. k bodu č. 2  - § 1 písm. a) 

Návrh nahrazení textu  „sankce za správní delikty“ 
textem „správní tresty za přestupky“ je duplicitní s 
návrhem obsaženým v návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích (sněmovní tisk č. 929, část dvě 
stě dvacátá první). Tento zákon má nabýt účinnosti 
01.07.2017, tedy dříve než navrhovaná změna zákona 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 
 
2. k bodu č. 16  - § 6 odst. 1 písm. d) 
Návrh nahrazení textu „projednávají správní delikty“ 
textem „projednává přestupky“ je duplicitní s 
návrhem obsaženým v návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích (sněmovní tisk č. 929, část dvě 
stě dvacátá první). Tento zákon má nabýt účinnosti 
01.07.2017, tedy dříve než navrhovaná změna zákona 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 
3. k bodu č. 20  - § 7  
Návrh nahrazení slov „správní delikty“ slovem 
„přestupky“ je duplicitní s návrhem obsaženým v 
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích (sněmovní tisk č. 929, část dvě stě 
dvacátá první). Tento zákon má nabýt účinnosti 
01.07.2017, tedy dříve než navrhovaná změna zákona 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 
4. k bodům č. 38 a 39  - § 12  
Návrh nahrazení slov „správní delikty“ slovem 
„přestupky“ je duplicitní s návrhem obsaženým v 

 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven v návaznosti na zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím nového 
zákona o přestupcích.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven v návaznosti na zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím nového 
zákona o přestupcích. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven v návaznosti na zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím nového 
zákona o přestupcích. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven v návaznosti na zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím nového 
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návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích (sněmovní tisk č. 929, část dvě stě 
dvacátá první). Tento zákon má nabýt účinnosti 
01.07.2017, tedy dříve než navrhovaná změna zákona 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 

   RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., v. r. člen Rady 
Jihomoravského kraje                   

zákona o přestupcích. 
 
 
 
 

Olomoucký kraj V ustanovení § 6 návrhu navrhujeme změnit pořadí slov 
návrhu (v doplnění o § 6 odstavec 2) text (cit.:) „Pověření 
zaměstnanci krajského úřadu se při výkonu kontrolní 
činnosti prokazují pověřením ke kontrole nebo průkazem, 
který je dokladem o jejich pověření ke kontrole“ (konec 
citátu) za text (cit.:) „Pověření zaměstnanci krajského 
úřadu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují  průkazem 
nebo pověřením ke kontrole, které jsou doklady o jejich 
pověření ke kontrole“ (konec citátu). 
 
Zdůvodnění: 

Navrhujeme změnu právní věty § 4 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ale je třeba vzít 
v úvahu, že většina kontrol budou pouze kontroly „ad hoc“ 
– tedy kontroly operativní (s využitím průkazu 
kontrolujícího). 
V době, která uplyne od podání žádosti o vydání pověření 
ke kontrole do okamžiku, kdy je pracovníku provádějícímu 
kontrolu předán stejnopis pověření ke kontrole, se může 
skutkový stav podstatně změnit (rozuměj dřevo, které je 
předmětem kontroly, dřevo uváděné na trh v rozporu 
s příslušným ustanovením zákona č. 226/2013 Sb., o 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, bude 
odvezeno k odběrateli či jinak zcizeno). 
Smyslem návrhu změny je preference kontrol prováděných 
na základě předložení průkazu ke kontrole nikoli pověření. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 

Neakceptováno. Kontrolující se bude prokazovat 
pouze  průkazem a bude doplněno zmocnění pro 
prováděcí vyhlášku ke vzoru průkazu. 
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Hospodářská komora A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Připomínka k § 13a Společná ustanovení o 
propadlé a zabrané věci 
Požadujeme nové ustanovení upravující proceduru 
propadlých a zabraných věcí při výkonu agendy uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh vypustit. 
Pokud bude vypuštěno, je potom nutné upravit další 
ustanovení související s tímto ustanovením, například § 12 
odst. 1 písm. c) nebo § 12 odst. 6. 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení je zcela nepřijatelné. Zadržení i 
zabavení dřeva může být přímým a bezprecedentním 
porušením ustanovení čl. 11, odst. 4 Listiny základních 
práv a svobod, zvláště za situace, kdy dřevo v rozporu 
s právními předpisy vytěží a na trh uvede osoba, která tak 
činí bez vědomí vlastníka lesa (např. při krádeži dřeva). 
V takovém případě by vlastník pozemku, z nějž bylo dřevo 
vytěženo, v případě zabavení dřeva pozbýval vlastnické 
právo ke svému majetku, aniž by porušil jakoukoliv svou 
povinnost. Zbavení vlastnického práva ve prospěch státu 
by mělo charakter vyvlastění bez existence veřejného 
zájmu a bez náhrady. To je pro nás nepřijatelné. 
2. Připomínka k § 13d Zadržení dřeva a 
dřevařského výrobku 
Požadujeme ustanovení § 13d, které zakotvuje možnost 
uplatnit prozatímní opatření spočívající v zadržení dřeva 
nebo dřevařských výrobků, vypustit. 
Pokud bude vypuštěno, je potom nutné odpovídajícím 
způsobem upravit další ustanovení související s tímto 
ustanovením, například § 6 odst. 1 písm. e) či § 10 písm. 
b). 
 

 
 
Akceptováno. Text upraven dle připomínek MV.  
Text vypuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. § 13d se vypouští s odkazem 
na obecnou úpravu ve správním řádu. 
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s rozšířením působnosti krajského úřadu a 
se zavedením možnosti přijímat okamžité prozatímní 
opatření spočívající v zadržení dřeva nebo dřevařských 
výrobků v souvislosti s podezřením ze spáchání přestupků 
podle § 12 odst. 1 zákona o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trhu, jak je v návrhu novely zákona uvedeno.  
Rozšíření působnosti krajského úřadu nepovažujeme za 
důvodné. Článek 10 odstavec 5 písm. a) nařízení EUTR 
nepřikazuje členským státům, aby přijímaly okamžitá 
prozatímní opatření, to je plně ponecháno na členském 
státu. Okolnost, že je tento nástroj již v některých 
členských státech EU uplatňován, není důvodem pro jeho 
uplatňování v České republice. Zavádění přísnější 
legislativy v České republice není ničím zdůvodněno.  
Vzhledem k tomu, že podle nařízení EUTR, mají příslušné 
orgány provádět kontroly i na základě opodstatněných 
obav třetích osob, považujeme zavedení prozatímního 
opatření – zadržení dřeva a dřevařského výrobku – za 
velice diskutabilní a problematické. Návrh zákona vůbec 
neřeší újmu osobě, jestliže pominou důvody, na jejichž 
základě bylo dřevo nebo dřevařský výrobek zadržen,  
a nebylo vydáno rozhodnutí nebo příkaz o spáchání 
přestupku a nebylo uloženo propadnutí nebo zabrání 
dřeva nebo dřevařského výrobku. Krajský úřad je sice 
povinen toto dřevo nebo dřevařský výrobek bez 
zbytečného odkladu vrátit jeho vlastníkovi, oprávněnému 
držiteli nebo přepravci, ale vzhledem k tomu, že dřevo je 
„živý materiál a doba pro vydání rozhodnutí o přestupku 
může být až 60 dnů ode dne zahájení řízení o přestupku, 
hrozí zde zásadní zhoršení kvality dřeva a snížení jeho 
zpeněžení na trhu. Není jasné, kdo uhradí vlastníkovi, 
oprávněnému držiteli nebo přepravci způsobenou újmu. 
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B. Zásadní připomínka k Důvodové zprávě 
Připomínka k bodu 7 
Důvodová zpráva uvádí, že navrhovaná právní úprava 
nebude mít žádné negativní dopady, naopak bude mít 
pozitivní vliv a přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti 
zodpovědných podnikatelských subjektů. Nicméně, jak je 
z našich konkrétních připomínek a jejich odůvodnění 
zřejmé, existuje tu možnost negativních finančních dopadů 
na vlastníky lesů. Požadujeme tyto do Důvodové zprávy 
objektivně vyhodnotit a uvést. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva je v kapitole 7 výhradně postavena na 
pozitivním finančním výnosu pro krajské úřady z uložených 
pokut. Důvodová zpráva dokonce v dané kapitole 
zdůrazňuje, že: „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.“. 
Od předkladatele požadujeme, krom vidiny zvýšení 
rozpočtů krajských úřadů, správně pojmenovat a 
vyhodnotit rizika, které jeho návrh novelizačních bodů 
přináší samotným vlastníkům lesa, kteří mohou zaviněním 
cizí osoby bez možnosti osobně zasáhnout přijít 
k významné újmě. Pokud přistoupíme k tvrzení Důvodové 
zprávy, že „předpokládá nikoliv nepodstatný příjem 
do veřejných rozpočtů“, může být tato finanční újma 
vlastníků nikoliv nepodstatná. 
 

 

Akceptováno. DZ je doplněna. 
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Sdružení vlastníků 
obecních lesů (SVOL) 

Obecně: 
Navrhované změny zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh, lze 
akceptovat pouze tam, kde je jejich cílem přijetí nezbytných 
opatření souvisejících s adaptací právního 
řádu na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 
2005 o zavedení režimu licencí FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade) pro dovoz 
dřeva do Evropského společenství. Tam, 
kde jsou navrhované změny odůvodněny snahou o 
„zefektivnění již existujícího systému adaptace 
nařízení o dřevu (EUTR), zpřesnění principů a postupu 
orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh, které nelze dořešit výkladem“ a 
„doplnění o dosud právně neřešenou 
problematiku prozatímních opatření za účelem zvýšení 
ochrany před uváděním nezákonně vytěženého 
dřeva a dřevařských výrobků z něho vyrobených na vnitřní trh 
Evropské unie“ a přesahují rámec 
problematiky FLEGT, je SVOL považuje za zcela nadbytečné 
a ve svých důsledcích škodlivé a tedy 
nepřijatelné. Celkové množství tzv. nelegálních těžeb dřeva je 
v ČR možno obecně hodnotit jako 
zanedbatelné (dlouhodobě v rozsahu promile všech těžeb v 
ČR) a jejich samotný výskyt je v zásadě 
trvalý a nezávislý na přísnosti právní úpravy, takže nelze 
čekat, že tento stav bude změněn přijetím 
navrhovaných změn. 
Navrhované změny zákona č. 226/2013 Sb. přesahující rámec 
problematiky FLEGT se proto 
s ohledem na jejich namnoze drakonický charakter (zejména 
jde o navrhovaný nový trest propadnutí 
věci [dřeva a dřevařského výrobku] a prozatímní opatření 
zadržení dřeva a dřevařského výrobku) jeví 
jako zjevně neproporcionální ve vztahu k možnosti dosáhnout 
zamýšleného účelu a odporují Zásadám 

Neakceptováno. Vysvětleno. Nutno vymezit 
v právním řádu ČR (viz DZ k novele zákona č. 
226/2013 Sb.) 
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státní lesnické politiky schváleným vládou České republiky 
usnesením č. j. 854 ze dne 21. listopadu 
2012, zejména jejich čl. II odst. 3 (Nástroje, jimiž veřejná 
moc vůči vlastníkům lesů působí, musí být 
způsobilé naplnit požadovaný účel. Připadá-li v úvahu použití 
více různých nástrojů, musí být voleny 
ty, které představují nejmenší a současně přiměřený zásah 
do práv vlastníků lesů“) a čl. IV odst. 2 
stanovícího jako opatření k dosažení dlouhodobých cílů 
„podporu trvale udržitelné hospodaření 
v lesích, při omezení administrativních zásahů státu na 
nevyhnutelné minimum, při motivačním 
působení na podporu veřejných zájmů a při zvyšování 
odpovědnosti vlastníků lesů za svůj majetek.“ 
SVOL se obává, že přijetím navrhovaných změn 
přesahujících rámec problematiky FLEGT zcela 
naopak (s ohledem na nezměněnou šíři definice pojmu 
„nezákonně vytěžené dřevo“) vznikne stav, kdy 
bude prostřednictvím nového trestu propadnutí věci (dřeva a 
dřevařského výrobku) a prozatímního 
opatření zadržení dřeva a dřevařského výrobku možné 
protiústavním způsobem zasahovat do 
vlastnického práva vlastníků lesů a zabavovat dřevo, které jim 
bylo předtím ukradeno, či dřevo 
z nahodilých těžeb, které byly podle názoru orgánu veřejné 
moci provedeny opožděně (a tedy 
v rozporu s lesním zákonem) apod. S ohledem na prokázanou 
skutečnost, že lesní právo ČR vykazuje 
v unijním srovnání nejvyšší přísnost regulace, se tak přijetím 
navrhovaných změn pouze dále sníží 
konkurenceschopnost tuzemského lesního hospodářství. 
Právě díky těmto pravděpodobným 
negativním dopadům byly všechny dosavadní návrhy, aby se 
součástí zákona č 226/2013 Sb. stala 
ustanovení umožňující státu zabavovat nezákonně vytěžené 
dřevo, v minulosti zamítnuty jako 
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nepřijatelné. SVOL je přesvědčen, že v mezidobí nenastaly 
žádné změny, které správnost tohoto 
v minulosti opakovaně vyjádřeného postoje zpochybňovaly. 
K jednotlivým ustanovením: 
K § 6 
- nově navrhované písmeno e) zrušit 
K § 10, písm. b). 
- text nebo přijetí prozatímního opatření podle § 6 odst. 1 
písm. e) zrušit 
k § 12 Přestupky hospodářských subjektů 
odst. 1 
- zrušit nově navrhovaný odst. c) 
odst. 6 
- zrušit 
k § 13a Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci 
- zrušit 
Předmětné ustanovení je zcela nepřijatelné. Zadržení i 
zabavení dřeva může být přímým a 
bezprecedentním porušením ustanovení čl. 11, odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, zvláště za 
situace, kdy dřevo v rozporu s právními předpisy vytěží a na 
trh uvede osoba, která tak činí bez 
vědomí vlastníka lesa (např. při krádeži dřeva). V takovém 
případě by vlastník pozemku, z nějž bylo 
dřevo vytěženo, v případě zabavení dřeva pozbýval vlastnické 
právo ke svému majetku, aniž by 
porušil jakoukoliv svou povinnost, zbavení vlastnického 
práva ve prospěch státu by mělo charakter 
vyvlastnění bez existence veřejného zájmu a bez náhrady. 
Především z těchto důvodů ČR v minulosti 
zavedení podobného trestu opakovaně odmítla a není důvod, 
proč by její dosavadní přístup měl být 
změněn. 
d) Zadržení dřeva a dřevařského výrobku 
- zrušit 
Rozhodně nesouhlasíme s rozšířením působnosti krajského 

 
 
 
 
Akceptováno jinak. Vysvětleno. Vázáno na § 
13d, který se vypouští s odkazem na obecnou 
úpravu ve správním řádu. § 13a se vypouští 
s ohledem na obecnou koncepci přestupků MV.  
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úřadu a se zavedením možnosti přijímat 
okamžité prozatímní opatření spočívající v zadržení dřeva 
nebo dřevařských výrobků v souvislosti 
s podezřením ze spáchání přestupků podle § 12 odst. 1 zákona 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na trhu, jak jest v návrhu novely zákona uvedeno. 
Rozšíření působnosti krajského úřadu nepovažujeme za 
důvodné. Článek 10 odstavec 5 písm. a) 
nařízení EUTR nepřikazuje členským státům, aby přijímaly 
okamžitá prozatímní opatření, to je plně 
ponecháno na členském státu. Okolnost, že je tento nástroj již 
v některých členských státech EU 
uplatňován, není důvodem pro jeho uplatňování v České 
republice. Zavádění přísnější legislativy 
v České republice není ničím zdůvodněno. 
Vzhledem k tomu, že podle nařízení EUTR, mají příslušné 
orgány provádět kontroly i na základě 
opodstatněných obav třetích osob, považujeme zavedení 
prozatímního opatření – zadržení dřeva a 
dřevařského výrobku – za velice diskutabilní a problematické 
a odporující principu proporcionality. 
Dosavadní praxe potřebu zavedení takového opatření v 
žádném ohledu neprokázala. Návrh zákona 
vůbec neřeší újmu osobě, jestliže pominou důvody, na jejichž 
základě bylo dřevo nebo dřevařský 
výrobek zadržen, a nebylo vydáno rozhodnutí nebo příkaz o 
spáchání přestupku a nebylo uloženo 
propadnutí nebo zabrání dřeva nebo dřevařského výrobku. 
Krajský úřad je sice povinen toto dřevo 
nebo dřevařský výrobek bez zbytečného odkladu vrátit jeho 
vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo 
přepravci, ale vzhledem k tomu, že dřevo je „živý materiál“ a 
doba pro vydání rozhodnutí o přestupku 
může být až 60 dnů ode dne zahájení řízení o přestupku, hrozí 
zde zásadní zhoršení kvality dřeva a 
snížení jeho zpeněžení na trhu. Není jasné, kdo uhradí 
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vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo 
přepravci způsobenou újmu. 
 
 

Lesy ČR (dtto Agrární 
komora) Obecné připomínky: 

Navržená novela zásadním způsobem mění sankční 
ustanovení stávajícího znění zákona. Namísto ve správní 
praxi standardně používané sankce za spáchání tzv. 
jiných správních deliktů ve formě pokuty zavádí sankce za 
spáchání přestupku a rozšiřuje okruh sankcionovaných 
osob na vlastníky lesa – fyzické osoby nepodnikající. 
Odkazuje přitom na zákon č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „nový 
přestupkový zákon“), který nabyde účinnosti až 1.7.2017 a 
s jehož aplikací v praxi tedy nejsou žádné zkušenosti a to 
ani v oblastech státní správy, kde již byl přestupkový 
sankční systém v minulosti používán na základě zákona 
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Uvedenou změnou sankčního systému dochází oproti 
dosavadnímu znění zákona k významnému navýšení 
počtu a druhů sankcí – správních trestů (napomenutí, 
pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní 
hodnoty a zveřejnění rozhodnutí o přestupku), které 
mohou být s jednou výjimkou uloženy spolu s jinými 
správními tresty, a dále ochranných opatření (omezující 
opatření a zabrání věci nebo náhradní hodnoty). Spolu 

 
Neakceptováno. Naplňuje se koncepce MV o 
správním trestání a vyplývá i ze samotného 
nařízení č. 995/2010. 
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s prozatímním opatřením – zadržením dřeva – 
inspirovaným jiným právním předpisem (zákonem č. 
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci), tak dochází 
k neadekvátnímu navýšení potenciální sankční zátěže 
všech vlastníků lesů bez ohledu na druh a velikost lesního 
majetku.  
S tím souvisí skutečnost, že právně bezchybné využívání 
tak široké škály sankčních nástrojů ze strany orgánů státní 
správy v oblasti uvádění dřeva na trh (z hlediska 
personálního obsazení zpravidla totožných s orgány státní 
správy lesů) není reálné a přinese významné komplikace 
včetně rizika nesprávného úředního postupu nejen těmto 
úřadům, ale zejména všem vlastníkům lesů (včetně 
fyzických osob – drobných vlastníků lesů), kteří dle návrhu 
novely musí být i v případě malých administrativních 
pochybení proti povinnostem v oblasti uvádění dřeva na 
trh sankcionováni za přestupek ve formě pokuty a navíc 
jim lze na základě pouhého správního uvážení úřadu uložit 
sankce další.  
Z těchto důvodů požadujeme vedle zohlednění dále 
uvedených připomínek k jednotlivým ustanovením návrhu 
novely nahradit ve všech výskytech v textu slovo 
„přestupek“ původním termínem „správní delikt“ (viz např. i 
§7 písm. c/; §10 písm. b/; § 12 odst. 2 až 5). 
Výše uvedené neznamená, že by měl stát na řešení 
nezákonných těžeb v lesích rezignovat. Naopak 
nezákonné těžby v lesích by měly být prioritně a důsledně 
řešeny podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zvýšením účinnosti státní správy lesů, optimálně 
vznikem samostatných lesodohlédacích úřadů vybavených 
příslušnými kompetencemi včetně efektivních prostředků 
pro nucený výkon rozhodnutí a potřebným materiálním a 
technickým vybavením. Tím by současně došlo 
k odstranění duplicit i triplicit ve výkonu státní správy v této 
oblasti a celkovému zpřehlednění a zjednodušení 
příslušné legislativy pro vlastníky i návštěvníky lesů. 
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K jednotlivým ustanovením návrhu novely: 
 
§ 1 písm. a)  
Vypustit slova „správní tresty za přestupky“ a 
ponechat původní formulaci „sankce za správní 
delikty“. 
 
Zdůvodnění: 
Viz obecné připomínky. Zejména se jedná o neadekvátní 
zvýšení potenciální sankční zátěže všech vlastníků lesů 
bez rozdílu velikosti majetku. Navrhovaná formulace navíc 
neodpovídá obsahu návrhu novely, protože tato vedle 
správních trestů zavádí i další instituty nového 
přestupkového zákona - ochranná opatření.  
 
§ 4 písm. c)  
Vypustit slova „c) obecní úřady obcí s rozšířenou 
působnosti v přenesené působnosti“. 
 
Zdůvodnění: 
Přidělení nových kompetencí obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností (ORP) jako současnému orgánu 
státní správy lesů na nejnižším stupni, který se při výkonu 
své činnosti již nyní potýká s mnoha zásadními problémy 
(přednostní plnění úkolů pro územně samosprávné celky, 
častá kumulace funkcí, nízká odbornost některých 
pracovníků atd.), bude nepochybně znamenat jejich další 
administrativní zatížení a tedy další zhoršení jejich 
současného nedobrého fungování v rámci jejich stěžejní 
pracovní náplně - venkovního dozoru nad hospodařením 
vlastníků lesů - např. v ochraně lesa proti kůrovci, která je 
již nyní z velké míry suplována odbornými lesními 
hospodáři. 
§ 6 odst. 1 písm. d) 
Vypustit slova „projednává přestupky“ a ponechat 
původní formulaci „projednávají správní delikty“. 

 
 
 
Akceptováno. Text novely i platného znění 
upraven v souladu se zákonem, kterým se mění 
s doplňují některé zákony v souvislosti s novým 
přestupkovým zákonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Zpracovatel 
působnost obecných úřadů obcí s rozšířenou 
působností v rámci tohoto zákona navrhuje z 
důvodu vzájemné provázanosti 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 
(předběžná otázka dle správního řádu).  
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text novely i 
platného znění upraven v návaznosti na zákon, 
kterým se mění s doplňují některé zákony 
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Vypustit celou větu „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.“. 
 
Zdůvodnění: 
První část viz zdůvodnění uvedené u § 1 písm. a). Druhá 
část zakládá ve správní praxi dosud velmi neobvyklý 
postup, který v rozporu se základními zásadami činnosti 
správních orgánů dle § 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, neadekvátně zužuje práva účastníků řízení a naopak 
jednostranně zvyšuje pravomoci orgánů státní správy.  
 
§ 6 odst. 1 písm. e) 
Vypustit celé nově navrhované ustanovení „e) přijímá 
prozatímní opatření podle § 13d.“ V návaznosti na to 
upravit formulaci v § 10 písm. b), vypustit celé 
ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a upravit formulaci v § 
12 odst. 3 písm. c) návrhu novely. 
 
Zdůvodnění: 
Viz obecné připomínky. Vedle neadekvátního zvýšení 
potenciální sankční zátěže všech vlastníků lesů je 
zásadním důvodem striktního odmítnutí tohoto nového 
institutu spočívajícího v zadržení dřeva skutečnost, že 
příslušný článek 10, odstavec 5, písm. a) Nařízení  EU č. 
995/2010, na který se návrh novely odvolává, má 
fakultativní povahu. To znamená, že příslušné orgány 
mohou uložit zavedení nápravných opatření, která má 
hospodářský subjekt přijmout (stávající text v § 6 odst. 1 
písm. b/ zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na trh je tedy s textem uvedeným v nařízení duplicitní 
a rovněž by měl být odstraněn).  
 
Nově navrhované kompetenční ustanovení má však 
povahu obligatorní, protože dle navrženého textu orgán 

v souvislosti s novým přestupkovým zákonem. 
(viz rovněž  připomínky MV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. § 13d se vypouští s odkazem 
na obecnou úpravu ve správním řádu. § 13a  
s novým obsahem upravujícím náklady spojené  
se správou propadlého nebo zabraného dřeva a 
dřevařského výrobku. 
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„přijímá prozatímní opatření podle § 13d“, tj. učiní tak 
tehdy, pokud existuje důvodné podezření, že se může 
jednat o nezákonné vytěžené dřevo, které by mohlo být 
uvedeno na trh.  
 
S nově navrhovanou kompetencí krajských úřadů úzce 
souvisí jejich současná personální i technická 
nevybavenost k realizaci takto organizačně složité sankce 
v případech, kdy z důvodu vysokého rizika uvedení 
nelegálně vytěženého dřeva na trh nebude možné 
zadržené dřevo ponechat v péči jeho držitele. 
§ 6a 
Vypustit celé nově navrhované ustanovení. 
 
Zdůvodnění: 
Viz zdůvodnění uvedené u § 4 písm. c).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 odst. 6 
Vypustit celý nově navrhovaný odstavec. 
 
Zdůvodnění: 
Viz obecné připomínky. Zejména se jedná o neadekvátní 
zvýšení potenciální sankční zátěže všech vlastníků lesů 
bez rozdílu velikosti majetku.  
 
Nově navrhovaná sankční opatření budou také znamenat 
zvýšené administrativní zatížení státní správy, zejména 
krajských úřadů, a vzhledem ke složitosti nového 
přestupkového zákona i riziko jejich pochybení vůči 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Zpracovatel 
působnost obecných úřadů obcí s rozšířenou 
působností v rámci tohoto zákona navrhuje z 
důvodu vzájemné provázanosti 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. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text upraven podle 
připomínek MV, tzn. v návaznosti na obecnou 
úpravu přestupků z návrhu předloženého do 
mezirezortního připomínkového řízení vypuštěn. 
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sankcionovaným vlastníkům lesů. Ve svém důsledku 
potom těmto orgánům ze strany poškozených vlastníků 
lesů reálně hrozí vymáhání škod způsobených při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem dle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
§ 13 
Vypustit a ponechat původní znění.  
 
Zdůvodnění: 
Viz obecné připomínky a zdůvodnění uvedené u § 12 odst. 
6. 
 
§13a až 13d 
Vypustit celá nově navrhovaná ustanovení. 
 
Zdůvodnění: 
Viz obecné připomínky a zdůvodnění uvedené u § 6 odst. 
1 písm. e). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text upraven podle 
připomínek MV v návaznosti na obecnou úpravu 
přestupků. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text § 13a až 13c vypuštěn. § 
13a vložen s novým obsahem- úprava nákladů 
spojených se správou propadlého nebo zabraného 
dřeva a dřevařského výrobku. § 13d rovněž 
s poukazem na obecnou úpravu ve správním řádu 
vypuštěn. 

Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů 

§ 10 Pověřená osoba 
 
           Pověřená osoba 
  

a) kontroluje podle plánu kontrol47) u hospodářských 
subjektů dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na 
trh dřevo a dřevařské výrobky10), a dodržování 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a 
pro četnost a povahu kontrol kontrolních 
organizací27),  

 
Připomínka:  
Pověřená osoba dosud prováděla všechny kontroly dle čl. 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. Kontrola bude 
prováděna jen na základě plánu kontrol. 
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10 Nařízení (EU) č.995/2010, které zahrnuje jak kontroly 
dle vypracovaného plánu kontrol tak kontroly na podnět 
třetích osob. Výslovně definovaná kontrolní činnost 
pověřené osoby vázaná pouze na plán kontrol a současně 
navržená úprava v § 6 cit.: „Krajský úřad a) kontrolují na 
základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby ve svém 
územním obvodu vykonává dozor a provádí kontrolu26) 
dodržování čl. 4 a 6…“ mění dosud zavedenou praxi. 
Pověřená osoba kontrolovala hospodářské subjekty vždy 
(dle plánu i na podnět) jako první, krajský úřad až 
v případě zjištěných nedostatků. Dle návrhu bude 
pověřená osoba kontrolovat pouze hospodářské subjekty 
zahrnuté do plánu kontrol, Krajský úřad ve svém územním 
obvodu kontroly na podnět. Pokud toto rozdělení nebylo 
úmyslem návrhu novely, navrhujeme upravit znění. 
V opačném případě (pokud to bylo úmyslem novely) 
upozorňujeme na to, že většina kontrol na podnět se 
dosud týkala nelegální těžby dřeva v ČR, vyžadovala 
časové i odborné zázemí (měření taxačních veličin 
v terénu), které krajské úřady nemají. Domníváme se, že 
v těchto případech se krajské úřady stejně obrátí na 
pověřenou osobu k provedení venkovního šetření. 
 
Závěr: Doporučujeme přepracovat § 10 písm. a) a § 6 
písm. a) tak, aby bylo zřetelné, kdo  
            bude provádět jaké kontroly. 

 
§ 10 Pověřená osoba 

 
           Pověřená osoba 
 
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 
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zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva; 
odborné stanovisko pověřené osoby je pro celní úřad 
závazné. 
 
Připomínka:  
Podle čl. 2/10 Nařízení Rady (ES) 2173/2005 se vztahuje 
licence FLEGT na „zákonně získané dřevo“, kterým se 
rozumí  podle definice pojmů v čl. 2 odst. 10 cit.: 
“dřevařské výrobky vyrobené z domácího dřeva, které bylo 
zákonným způsobem vytěženo, nebo ze dřeva, které bylo 
do partnerské země  zákonně dovezeno….“. Je tedy 
zřejmé, že licencí FLEGT může být označeno kompletní 
spektrum druhů dřeva (zahrnuje domácí i dovezené dřevo) 
z celého světa. Spektrum výrobků ze dřeva je také velice 
široké včetně výrobků, které obsahují větší množství 
různých druhů dřeva ve velikosti, kdy nejsou 
rozpoznatelné makroskopické charakteristické znaky 
dřevin nebo jsou tepelně, chemicky, barevně a jinak 
upraveny s velmi omezenými možnostmi rozpoznání. 
V případě výrobku z papíru je rozpoznání nemožné. Je 
třeba také upozornit, že neexistuje jednotné názvosloví 
obecných (pravděpodobně myšleno obchodních) názvů 
dřeva, některé obchodní názvy neobsahují ekvivalent 
v podobě jednoho druhu dřeviny, botanické názvy dřevin 
jsou ještě v průběhu času upravovány a měněny dle 
nových poznatků biologie.  
 
Příklad: (ZDROJ – Dřeva tropických oblastí, Ivan Roček, 
2005) 
Hojně dováženým dřevem z Indonézie je MERANTI. 
Mnohdy (ale ne vždy) se dováží s rozlišením na Meranti 
Dark Red, Meranti Red Light, Meranti White nebo Meranti 
Yellow. Každá z uvedených skupin může zahrnovat cca 10 
až 25 druhů rodu Shorea (množství a konkrétní druhy se 
liší dle informačních zdrojů). Každá z uvedených skupin 
ale může být obchodována pod zcela jinými obchodními 
jmény, které se většinou odvíjejí od úředního jazyka země 

 
 
 
 
Akceptováno. Je doplněna důvodová zpráva 
ohledně dohody o zařazování jednotlivých druhů 
dřeva. 
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původní kolonie.  
Meranti Dark Red – jiné obchodní názvy jsou tanguile, 
dark red seraya, Seraya, donker rode meranti, apod.  
 
Po konzultaci s Katedrou základního zpracování dřeva 
ČZU se domníváme, že jako pověřená osoba nebudeme 
v námi vydaném stanovisku moci jednoznačně potvrdit 
nebo vyvrátit soulad skutečného stavu s deklarovaným 
v případě zpochybnění obecného nebo úplného 
vědeckého názvu dřevin obsažených ve výrobku. Odborné 
stanovisko pověřené osoby bude podle návrhu novely pro 
celní úřad závazné. Za současného stavu se domníváme, 
že budeme schopni pouze vyjádření jako „lze 
předpokládat, že uvedené dřeviny jsou obsaženy ve 
výrobku…. “, „je pravděpodobné…“ nebo „na základě 
dosavadní praxe a dle následujících podkladů se 
domníváme, že…“. Je pravděpodobné, že jedním 
z vyjádření bude i „nelze vyjádřit soulad skutečnosti 
s uvedenými parametry“. 
 
Zároveň navržená právní úprava neobsahuje žádné 
procesní prvky a neupravuje časový horizont pro 
vypracování stanoviska, který bude pro celní orgány 
závazný. Čím kratší čas bude pověřená osoba pro 
vypracování stanoviska mít, tím neurčitější vyjádření může 
obsahovat. Pro jednoznačné vyjádření bude nezbytné 
odebrat vzorek a nechat jej odborně analyzovat na 
odborném pracovišti. Lze se domnívat, že časový prostor 
mnoha týdnů až měsíců nebude pověřené osobě celními 
orgány vzhledem k jejich vlastním postupům a termínům 
dán. 
 
Závazné stanovisko může celním orgánům sloužit 
k postupu dle čl. 5 odst. 7 „Celní orgány mohou pozdržet 
propuštění dřevařských výrobků nebo je zabavit.“, může 
být předmětem soudního přezkoumání a následně 
uplatňování případně vzniklých škod. Je v zájmu pověřené 
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osoby v rámci svého odborného vyjádření poskytovat 
ověřená, pravdivá a doložitelná fakta a nevydávat toto 
vyjádření v časovém presu pod tlakem termínů celních 
orgánů. 
 
Závěr: Doporučujeme na základě výše uvedeného prověřit 

nezbytnost celého navrhovaného postupu, 
případně jej přeformulovat tak, aby nenavozoval 
pro pověřenou osobu konfliktní linii vydávání 
neurčitých a sporných vyjádření. 

 
 
 
 
 

 
 
Vypracovala: JUDr. Šárka Kordová  
V Praze dne … 2017 
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