
V. 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a 

zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.       

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zemědělství  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

Prvním dne druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení.      

      

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .2005 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  
  Základní dva cíle navrhované úpravy: 
1. Návrh zákona obsahuje přijetí nezbytných opatření souvisejících s adaptací právního řádu České 
republiky 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 (dále jen 
„nařízení o licencích FLEGT“). Problematika, kterou se zabývá nařízení o licencích FLEGT úzce souvisí s  
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen „nařízení o 
dřevu nebo EUTR“), neboť oba přímo použitelné předpisy Evropské unie byly Evropskou unií přijaty na 
podporu mezinárodního úsilí za účelem řešení problému nezákonně těžby dřeva a souvisejícího obchodu, 
které představují značnou a přetrvávající hrozbu pro světové lesy. Nezákonná těžba, zejména v tropických 
zemích, významně ovlivňuje globální klimatické změny a je důležité podpořit úsilí těch partnerských zemí 
mimo Evropskou unii, které se rozhodly uzavřít dobrovolnou dohodu o partnerství (Voluntary Partnership 
Agreement - VPA). V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné určit orgány státní správy 
a příslušné orgány odpovědné za jeho provádění, mechanismus ověřování licencí FLEGT a další 
administrativní postupy v rámci České republiky. 
2. Druhým cílem návrhu zákona je zefektivnění již existujícího systému adaptace právního řádu České 
republiky na nařízení o dřevu (EUTR), zpřesnění principů a postupu orgánů státní správy v oblasti uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh, které nelze dořešit výkladem. Dále pak jeho 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. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  
       
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
      
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
       

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  
       
3.5 Sociální dopady: Ne  
       
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
      
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ne 

      

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH 
ZÁSAD - RIA  
 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1. 1 Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
1. 2 Definice problému  
 
Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) vydala Evropská komise v roce 2003. Tento 
plán má zavést nový přístup v boji proti nezákonné těžbě dřeva a podpořit úsilí rozvojových 
zemí vedoucí k posílení správy. Klíčovými elementy Akčního plánu je pomoc při zlepšování 
správy v zemích produkujících dřevo a režim licencí, který má zajistit, aby se do EU 
dostávalo jen legálně vytěžené dřevo. Režim licencí FLEGT („licence FLEGT“ je definována 
jako ověřitelný dokument vztahující se k dodávce nebo účastníkovi trhu, který 
je ve standardním formátu, obtížně napodobitelný, chráněný proti padělání a potvrzuje, 
že dodávka splňuje požadavky režimu licencí FLEGT, a který řádně vydal a potvrdil licenční 
orgán partnerské země) pro dovoz dřeva je zaveden na základě dobrovolnosti 
prostřednictvím dohod o partnerství (Voluntary Partnership Agreement - VPA) se zeměmi 
a regiony produkujícími dřevo. Evropská unie uzavřela dobrovolnou dohodu o partnerství 
(Voluntary Partnership Agreement - VPA) s Indonésií v květnu roku 2014, což bylo impulsem 
k přípravě na přijímání dřeva a dřevařských výrobků s licencí FLEGT v Evropské unii. První 
taková licence byla indonéským licenčním orgánem vydána v  listopadu 2016. Nejblíže 
k podpisu další dohody o partnerství má Vietnam, kde panuje silná politická podpora tomuto 
procesu, vedoucí ke snaze dohodnout VPA do konce roku 2016. 13 dalších zemí Afriky, Asie 
a jižní Ameriky je v některé z fází vyjednávání dobrovolné dohody o partnerství (jmenovitě 
Kamerun, Ghana, Pobřeží slonoviny, Honduras, Thajsko, Středoafrická republika, Libérie, 
Demokratická republika Kongo, Gabon, Guyana, Laos a Malajsie). Tyto země však prozatím 
ve vyjednání zpomaluje řada faktorů, zejména pak politické a sociálně ekonomické 
podmínky. V současné době se v této oblasti postupuje podle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 242/2016 Sb., celní 
zákon. V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je však vhodné podrobněji 
vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství. Z Akčního plánu přímo 
vyplývají dva unijní předpisy, které mají zásadní význam pro celosvětový obchod se dřevem. 
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva 
do Evropské unie (tzv. nařízení o licencích FLEGT) bylo vydáno v prosinci roku 2005. V říjnu 
2010 pak legislativní balíček doplnilo 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 (tzv. nařízení o dřevu). Nařízení o dřevu nabylo 
účinnosti v březnu 2013.  

Členské státy jsou povinny začlenit aspekty těchto dvou nařízení do své národní 
legislativy (zejména stanovení příslušného orgánu, kompetence, kontroly, ověřování licencí 
FLEGT, sankce, předkládání výročních zpráv Evropské komisi). Ve vztahu k nařízení o dřevu 
tak Česká republika učinila již v roce 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 226/2013 Sb., 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Adaptace právního řádu České republiky 
na problematiku nařízení o licencích FLEGT je předmětem navrhované právní úpravy, 
tj. novely zákona č. 226/2013 Sb. Prvním právním předpisem, který implementoval nařízení 
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FLEGT byl zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, který byl později zrušen 
výše uvedeným zákonem č. 17/2012 Sb.  Procesní postup orgánů Celní správy České 
republiky v celním řízení je pak také upraven zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
V návrhu zákona jsou dále zohledněny praktické zkušenosti z aplikace zákona č. 226/2013 
Sb. získané za dobu 3 let od jeho účinnosti, na které poukázaly zejména krajské úřady 
a pověřená osoba (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), které se týkají kontrol a správního 
trestání hospodářských subjektů.   
 
 
 
 
1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 
 
Problematika je v současné době upravena zejména sekundárními právními akty Evropské 
unie, které mají charakter nařízení (právní úprava Evropské unie tyto oblasti neupravuje, 
nebo obsahuje výslovné zmocnění pro členské státy, aby přijaly národní úpravu – jedná 
se např. o stanovení příslušných orgánů, odpovědných za provádění těchto nařízení 
a komunikaci s Evropskou komisí, stanovení sankcí správního trestání), nebo obsaženy 
v právní úpravě Evropské unie jsou, ale vzhledem k praktickým potřebám výkonu působnosti 
orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a v oblasti režimu 
licencí FLEGT je nutné, aby byly upraveny podrobněji či konkrétněji.  
 
Co se týče přímo použitelných právních předpisů, je v současnosti oblast uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh Evropské unie (EUTR) upravena zejména nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (účinnost 
od 3. března 2013), prováděcím nařízením Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 
2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol 
kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, 
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky, v širších souvislostech pak nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních 
organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících 
na trh dřevo a dřevařské výrobky.  
Dále bude návrhem zákona uplatňováno nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 
20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského 
společenství a nařízení komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví 
podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství. V neposlední řadě nutno uvést rovněž 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 
se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).  
  
Adaptačním tuzemským právním předpisem je, jak výše uvedeno, stávající zákon 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který nabyl účinnosti dnem 
1. 9. 2013 a prováděcí vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací 
do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh, která nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2013. 
Obecným právním předpisem, který se vztahuje na veškerý postup správních orgánů 
při výkonu veřejné správy, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“). Obecným právním předpisem v oblasti kontroly, který 
upravuje procesní postup kontrolních orgánů podle zákona o dřevu, tj. krajských úřadů 
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a pověřené osoby při výkonu kontroly je zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Jinými 
právními předpisy, kterých se řešená problematika dotýká, jsou celní předpisy, kterými jsou 
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 upraven zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
Aby nedocházelo k duplicitě právní úpravy v této oblasti, byla příslušná část zákona 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů změněna. 
Dalšími dotčenými právními předpisy jsou zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
  
1. 4 Identifikace dotčených subjektů  
Dotčenými subjekty jsou: 
 

− Ministerstvo zemědělství 
− Krajské úřady 
− obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
− Vojenský lesní úřad 
− Česká obchodní inspekce 
− Generální ředitelství cel 
− celní úřady 
− pověřená osoba (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) 
− hospodářský subjekt (každá fyzická, podnikající fyzická osoba a právnická osoba 

uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh) 
− obchodník (každá fyzická, podnikající fyzická a právnická osoba, která v průběhu 

obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na vnitřním trhu dřevo nebo dřevařské 
výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh) 

− Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 

 
1. 5 Popis cílového stavu 
 

• Zefektivnit již existující systém adaptace nařízení o dřevě (EUTR).  
           Tento cíl bude realizován zejména následujícími opatřeními: 

a) odstranění povinnosti provádění, resp. opakování kontrol hospodářských subjektů 
krajskými úřady po již provedené kontrole pověřenou osobou, krajský úřad bude 
moci nově provádět kontroly hospodářských subjektů i bez podnětu od inspekce, 
či pověřené osoby, 

b) určení místní příslušnosti krajských úřadů při projednávání přestupků a ukládání 
správních trestů přijetím speciální právní úpravy (z důvodu její absence muselo 
být dosud postupováno dle obecné právní úpravy správního řádu), 

c) stanovení okamžitého prozatímního opatření, které mohou přijímat krajské úřady 
v případech, kdy hrozí nebezpečí uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo 
dřevařských výrobků z takového dřeva vyrobených na trh.   

 
• Upřesnit postupy a kompetence související s adaptací právního řádu na přímo 

použitelný předpis Evropské unie, upravující problematiku nařízení o licencích 
FLEGT. Podle nařízení o licencích FLEGT příslušné orgány členských států 
Evropské unie před propuštěním dodávek dřeva nebo dřevařských výrobků 
do volného oběhu v Evropské unii v souladu s celním kodexem Unie, na něž se 
vztahuje licence FLEGT, ověřují její platnost spolu s celním prohlášením. Za tímto 
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účelem budou určeny příslušné orgány České republiky. V Evropské unii je celkem 
31 příslušných orgánů k implementaci nařízení o licencích FLEGT (ve třech 
členských státech je určen více než jeden příslušný orgán, včetně České republiky – 
navrhovány jsou příslušné orgány tři, a to Ministerstvo zemědělství, Generální 
ředitelství cel a celní úřady). 

 
1. 6 Zhodnocení rizika 
  
V případě zachování současného stavu by nedošlo k zefektivnění činnosti orgánů státní 
správy a pověřené v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – přesnějšímu 
vymezení rozhraní mezi činností krajských úřadů a pověřené osoby, upravě přestupků, 
místní příslušnosti, nastavení spolupráce s jinými orgány státní správy, apod. Nebyly by tedy 
využity zkušenosti z uplynulých třech let aplikace nařízení EUTR v ČR, ani poznatky získané 
v rámci EU. 
 
V oblasti licencí FLEGT by se nedošlo k přesnému vymezení kompetencí mezi 
Ministerstvem zemědělství, Generálním ředitelství cel a celními úřady, což by mohlo 
komplikovat praktické provádění nařízení FLEGT. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2. 1 Varianty regulatorně-technického řešení 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě návrhu novely zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh, neboť problematika nařízení o dřevě (EUTR) tímto zákonem 
adaptovaná do právního řádu České republiky úzce souvisí, resp. se v širším pojetí prolíná 
s problematikou nařízení o licencích FLEGT a bylo zřejmé, že identifikovaný problém 
je možné provést pouze legislativní formou.  
Rovněž tak promítnutí zkušeností z aplikační praxe zákona č. 226/2013 Sb. je možné pouze 
formou novely tohoto zákona. 
Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou uvedeny níže, přestože tuto variantu nelze 
akceptovat. 
 
2. 2 Varianty věcného řešení 
2.2.1 Varianta 1 (nulová) 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu zákona, který by upřesnil adaptaci 
právního řádu ČR na nařízení o licencích  FLEGT – ustanovení, která jsou ponechána 
v působnosti jednotlivých členských států, a současně umožnil zefektivnění aplikace nařízení 
EUTR. Z tohoto důvodu nelze „nulovou variantu“ využít.  
 
 
2.2.2 Varianta 2 (příprava novely platného zákona) 
 
Podle této varianty se předpokládá připravit a předložit návrh novely platného zákona 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který upraví ustanovení 
nařízení o licencích FLEGT, která jsou ponechána v působnosti jednotlivých členských států. 
Dále tato varianta umožní změnu ustanovení citovaného zákona, která způsobují krajským 
úřadům a pověřené osobě při jeho aplikaci problémy. Novela zákona je jedinou možností, jak 
tyto požadavky naplnit. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3. 1 Návrh zákona bude mít minimální hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty, protože aplikace nařízení FLEGT i EUTR v České republice již 
probíhá a návrh zákona nepřináší zásadní nové požadavky na orgány státní správy. 
 
3. 2 Náklady  
V souvislosti s novelou se nepředpokládají žádné náklady oproti stávajícímu stavu 
(předpokládá se využití stávajících kapacit a existujících systémů). 
Lze předpokládat náklady na činnost krajských úřadů z důvodu zavedení možnosti přijímat 
okamžité prozatímní opatření spočívající v zajištění dřeva nebo dřevařských výrobků 
v souvislosti s podezřením ze spáchání přestupků podle § 12 odst. 1 zákona č. 226/2013 
Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Ta budou přijímána krajskými úřady 
podle § 61 a 138 správního řádu (předběžné opatření a zajištění důkazu). 
Náklady krajských úřadů budou shodné jako při uplatňování platného zákona, tj. uplatňování 
nařízení  EUTR, tj. 2,4 mil. Kč.  
Nepředpokládají se zvýšené náklady na činnost Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jako 
pověřené osoby v oblasti nařízení o licencích FLEGT v souvislosti s fyzickými kontrolami 
dřeva a dřevařských výrobků na vyžádání celních úřadů při dovozu dřeva z partnerských 
zemí, resp. při ověřování platnosti licence FLEGT, které budou spočívat v určování 
obecného nebo vědeckého názvu dřeva použitého ve výrobku podle přílohy II a III k nařízení 
FLEGT. Obdobné činnosti Ústav vykonává i v rámci nařízení EUTR. 
 
3. 3 Přínosy 
 
Podstatným přínosem návrhu zákona v oblasti nařízení o dřevě bude zejména zefektivnění 
kontrol hospodářských subjektů a s tím spojené snížení administrativní zátěže krajských 
úřadů a upřesnění procesní stránky dotčené právní úpravy v oblasti správního trestání. 
Zefektivnění adaptace právního řádu České republiky na nařízení o licencích FLEGT. 
 
 
3. 4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta 1 (nulová) – žádné náklady se nepředpokládají.  
 
Varianta 2 
 
Náklady budou hrazeny v rámci schváleného rozpočtu Ministerstva zemědělství. Z této 
částky je hrazen i provoz pověřené osoby – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. 
Náklady krajských úřadů budou shodné jako při uplatňování platného zákona, tj. uplatňování 
nařízení  EUTR, tj. 2,4 mil. Kč. 
Nepředpokládají se ani zvýšené náklady na činnost Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
jako pověřené osoby. 
Přínosem u varianty 2 je zefektivnění adaptace právního řádu České republiky na nařízení 
o licencích FLEGT. Přínosem návrhu zákona v oblasti nařízení EUTR bude zejména 
zefektivnění kontrol hospodářských subjektů a s tím spojené snížení administrativní zátěže 
krajských úřadů a upřesnění procesní stránky dotčené právní úpravy v oblasti správního 
trestání. 
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely zákona 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, protože jako jediná naplňuje 
cílový stav. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno samotným zákonem 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, v rámci správního trestání 
v souladu s obecnou právní úpravou přestupků, a to ukládáním pokut a dalších druhů 
správních trestů s využitím ochranného opatření zabrání věci, nápravných a prozatímních 
opatření krajskými úřady.   
Příslušnými orgány, odpovědnými za provádění nařízení o licencích FLEGT bude 
Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel a celní úřady. V případě pochybností 
o platností licencí FLEGT bude Ministerstvo zemědělství zejména zabezpečovat dodatečné 
ověření licence FLEGT a komunikaci s Evropskou komisí.  
Důležitou úlohu při vynucování regulace budou mít další dva příslušné orgány v oblasti 
nařízení o licencích FLEGT, a to Generální ředitelství cel a celní úřady prostřednictvím 
dalších institutů, které umožňují příslušné celní právní předpisy (např. zadržení, zničení věci 
v souladu se zákonem č.  242/2016 Sb., celní zákon) s využitím stávajícího elektronického 
vybavení, které při své činnosti využívají (např. elektronický systém FLEGIT pro příjem 
licencí FLEGT).  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace dotčeného nového právního předpisu bude prováděno 
ve spolupráci s jednotlivými orgány státní správy jak v oblasti uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, tak v oblasti licencí FLEGT pro dovoz dřeva v rámci jednání Pracovních 
skupin, pravidelných workshopů. 
Na unijní úrovni pak jsou členské státy povinny předkládat Evropské komisi v souladu 
s požadavky nařízení o dřevu zprávu o jeho uplatňování každý druhý rok od nabytí účinnosti 
tohoto nařízení počínaje rokem 2013 a každoročně vždy do 30. dubna jsou členské státy 
povinny předkládat Evropské komisi tzv. výroční zprávu za přecházející kalendářní rok 
o uplatňování nařízení o licencích FLEGT. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh zákona byl v průběhu přípravy konzultován se zástupci pověřené osoby (Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů), Magistrátu hl. m. Prahy, krajských úřadů Středočeského 
a Moravskoslezského kraje, a České obchodní inspekce, se kterými byly projednány 
dosavadní zkušenosti z aplikace zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh. Předkladatelem návrhu zákona byly vyžádány podklady pro jeho novelu 
zejména ve vztahu k procesu kontrol a ukládání pokut od všech krajských úřadů. 
S Ministerstvem financí, Generálním ředitelstvím cel byly hlavním tématem okruhy spojené 
s adaptací nařízení FLEGT (nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 
o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství) a dále 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových otázky spojené s propadnutím 
a zabráním dřeva nebo dřevařských výrobků ve prospěch státu. 
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