
Část materiálu: VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva  a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 
a zákon 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  
17.7. 2018, č.j. 34799/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 14.8.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 1. K čl. I bod 2 

Uvedení názvu organizační složky státu přímo v 
normativním textu zákona standardně odpovídá 
situaci, kdy je takovým zákonem daná organizační 
složka státu zřizována. Záměru předkladatele zřídit 
v rámci předkládané novely organizační složku státu s 
názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů však 
návrh nijak nenasvědčuje. Záměrem je zřejmě jen 
potvrdit, že odborné a technické předpoklady pro 
výkon specializované činnosti pověřené osoby dle 
zákona č. 229/2013 Sb. splňuje právě vzhledem ke 
svému předmětu činnosti stávající Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Pak 
ovšem uvedení názvu konkrétní organizační složky 
státu přímo v textu zákona by bylo spojeno s rizikem 
resp. nutností novelizace vždy, kdyby Ministerstvo 
zemědělství v rámci výkonu své funkce zřizovatele 
rozhodlo o změně názvu cit. ústavu nebo o jeho 
zrušení a zřízení nové organizační složky státu jiného 
názvu, která by nově plnila úkoly pověřené osoby. Jak 
vyplývá ze zřizovací listiny, byla na základě tehdy 
platných právních předpisů (viz § 25 zákona č. 
166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní 
zákon)) rozhodnutím tehdejšího ministra zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství zřízena dnem 1. ledna 
1969 rozpočtová organizace Ústav pro hospodářskou 

 
Akceptováno. Ust. § 2 písm. d) upraveno, 
důvodová zpráva doplněna dle doporučení MF. 
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úpravu lesů Brandýs nad Labem. Ta se dnem 1. ledna 
2001 ex lege transformovala podle přechodného ust. § 
51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
na organizační složku státu podle § 3 cit. zákona. V 
případě jmenovaného ústavu se tedy nejedná – jak se 
nepřesně uvádí v návrhu textu písmene d) – o 
organizační složku státu zřízenou Ministerstvem 
zemědělství podle zákona o hospodaření s majetkem 
státu České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích (konkrétně je oprávnění ministerstev zřídit 
organizační složku státu upraveno v § 4 odst. 1 cit. 
zákona). Vedle této zásadní nesrovnalosti lze také 
upozornit, že v návrhu uvedený název neodpovídá 
názvu podle zřizovací listiny, tj. Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Pokud 
se ve vztahu ke jmenovanému ústavu ve stávajícím 
znění § 5 písm. a) zákona č. 226/2013 Sb. 
pod poznámkou pod čarou č. 15 cituje § 4 odst. 1 
zákona č. 219/2000 Sb., pak jde, z uvedených důvodů, 
o nesprávný odkaz. Odstranění této nesprávnosti nyní 
řeší návrh v novelizačním bodě 7 zrušením poznámky 
pod čarou. Pro úplnost informace je třeba uvést, že na 
nepřesnost, resp. nedůvodnost odkazu na § 4 odst. 1 
zákona č. 219/2000 Sb. v dané souvislosti nebylo 
možné poukázat v rámci dřívějších připomínkových 
řízení, jelikož dřívější návrh novely projednávaný v 
roce 2017 (č. j. MF – 6163/2017/1904-1) neobsahoval 
nyní předkládanou změnu § 2 a 5 (resp. změnu 
ve vymezení pověřené osoby tak, že by byl uveden i 
její název). Pokud předkladatel shledává účelným 
doplnit k vymezovaným pojmům v § 2 také pojem 
„pověřená osoba“, pak se navrhuje formulovat text 
navrhovaného písmene d) např. takto: „d) pověřenou 
osobou organizační složka státu, která v rámci výkonu 
jí vymezeného předmětu činnosti splňuje odborné 
a technické předpoklady pro provádění odborných 
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činností uvedených v § 10 a vůči které vykonává 
Ministerstvo zemědělství funkci zřizovatele.“. V 
návaznosti na výše uvedené je třeba upřesnit i text 
zvláštní části důvodové zprávy vztahující se k 
novelizačnímu bodu 2. Zde by mělo být především 
vysvětleno, jaké jsou hlavní odborné a technické 
předpoklady pro výkon funkce „pověřené osoby“ a 
která organizační složka státu v působnosti 
Ministerstva zemědělství tyto předpoklady splňuje. Při 
konkretizaci této odborně způsobilé organizační složky 
státu je třeba uvést název podle zřizovací listiny. 
Půjde-li o Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem, pak je třeba v souladu se 
zřizovací listinou uvést, že původně byl dnem 1. ledna 
1969 zřízen jako státní rozpočtová organizace, která 
se dnem nabytí účinnosti zákona č. 219/2000 Sb. (1. 
ledna 2001) transformovala podle § 51 odst. 1 cit. 
zákona na organizační složku státu (§ 3 cit. zákona). 

2. K čl. I bod 24  
Navrhuje se poznámku pod čarou č. 36 uvést ve tvaru 
„Čl. 197 a 198 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex 
Unie“. Zničení zboží v daných případech bude 
opatřením ke zboží, tudíž se bude postupovat pouze 
podle celního kodexu Unie, nikoli podle celního 
zákona. Tomu odpovídá také text důvodové zprávy. 
Současně je nutno vypustit odkaz na ustanovení 
nařízení Rady č. 2173/2005 upravující sankce, neboť 
zničení zboží podle čl. 197 a 198 celního kodexu Unie 
není sankcí, ale opatřením ke zboží. 

3. K důvodové zprávě k bodům 19 až 23  
Navrhuje se text „§ 27 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
resp.“ vypustit. Informace poskytované Generálním 
ředitelstvím cel získané v celním řízení, jako řízením, které 
se procesně řídí daňovým řádem, jsou chráněné 
mlčenlivostí upravenou tímto zákonem. Poskytnutí těchto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text poznámky pod čarou nyní č. 
39 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. V důvodové zprávě text vypuštěn. 
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informací, aniž by přitom byla daňová mlčenlivost 
porušena, umožňuje již stávající úprava § 8 odst. 2 zákona 
č. 226/2013 Sb., která explicitně stanoví, že „poskytnutí 
informací podle odstavce 1 není porušením mlčenlivosti 
podle daňového řádu“. Ustanovení § 27 zákona č. 17/2012 
Sb. pak upravuje mlčenlivost celníka jinou než mlčenlivost 
podle daňového řádu. Tato úprava se však v případě 
zákona č. 226/2013 Sb. neuplatní, neboť působnost Celní 
správy České republiky podle tohoto zákona je plně 
v procesním režimu daňového řádu. 
1. Obecně k návrhu zákona 

Bereme na vědomí, že navrhovaná právní úprava 
nebude mít vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty a že náklady na agendy nařízení EU EUTR a 
FLEGT související s tímto zákonem u subjektů, které 
zákon vykonávají, budou hrazeny ze stávajících 
ročních rozpočtů. 

2. K čl. I bod 6 
Z gramatických důvodů doporučujeme, aby obdobně 
jako v odstavcích 1 až 3 navrhovaného § 4a bylo i v 
odstavci 4 užito u slovesa v přísudku množné číslo 
(tzn. uvést „využívají“). 

3. K čl. I bod 20 
Doporučuje se na konci § 8 odst. 1 písm. a) nahradit 
slovo „adresát“ slovem „příjemce“. V rámci zachování 
jednotného pojmosloví používaného na celním 
prohlášení (viz deklarant nebo dovozce), považujeme 
za vhodnější použít pojem „příjemce“. 

4. K čl. 1 bod 24 
Doporučuje se legislativní zkratku „licence pro dovoz 
dřeva“ zavedenou v čl. I. bod 1 promítnout do celého 
návrhu zákona a do důvodové zprávy. V čl. 1 bod 24 se v 
§ 9 písm. f) doporučuje za slovo „licence“ vložit slova „pro 
dovoz dřeva“. Současně se doporučuje v důvodové zprávě 
nahradit slova „licence FLEGT“ slovy „licence pro dovoz 
dřeva“ tam, kde jsou použita ve významu zavedené 
legislativní zkratky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text § 4a odst. 4 upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text § 8 odst. 1 písm. a) upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text § 9 písm. f) upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno v důvodové zprávě. 
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Kontakt pro vypořádání připomínek:  
JUDr. Jiří Kroupa, e-mail: Jiri.Kroupa@mfcr.cz, tel: +420 
257 044 015 

 
 
 
 

Ministerstvo obrany 1. K  bodu 17 nově vkládaný § 6a 
Z uvozovací věty tohoto ustanovení požadujeme vypustit 
slova „Vojenský lesní úřad“. 
Odůvodnění: 
Podle ustanovení § 47 lesního zákona ve vojenských 
lesích, které jsou  
v působnosti Ministerstva obrany, vykonává státní správu 
v rozsahu působnosti obecního úřadu s rozšířenou 
působností a krajského úřadu Vojenský lesní úřad (VLsÚ). 
Není tedy důvod, aby VLsÚ zasílal krajskému úřadu, tj. 
sám sobě, a pověřené osobě informace o pravomocném 
uložení pokuty za těžbu dřeva provedenou ve svém 
správním obvodu v rozporu s lesním zákonem. Případná 
jednání v rozporu s lesním zákonem řeší VLsÚ v rámci 
svých kompetencí daných lesním zákonem. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. K bodu 34  § 12 odstavec 6 
Za první větu odstavce 6 požadujeme vložit větu druhou 
v tomto znění: „Správní trest zákazu činnosti lze uložit 
pouze tehdy, byl-li přestupek podle odst. 1 písm. b) 
spáchán opakovaně.“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění by mělo vést k eliminaci možného 
zneužití správního uvážení a nadměrné represivní funkci 
tohoto přestupku, která může vést k neúměrné deliktní 
odpovědnosti hospodářského subjektu. Povaha tohoto 
přestupku dle našeho názoru neúměrně zatěžuje 
právnické osoby, které mají ze zákona založenou 
objektivní odpovědnost a tíží je tak důkazní břemeno ve 
vztahu k prokázání liberačních důvodů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
VLÚ nemá dle zákona č. 226/2013 Sb. postavení 
příslušného orgánu, tj. krajského úřadu v daném 
kraji – nejedná se o nadřízený orgán státní správy 
lesů podle lesního zákona. Nově se zakotvuje 
informační povinnost uvedených úřadů v oblasti 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, a to i 
Vojenskému lesnímu úřadu, v zájmu fungování 
nezbytné spolupráce orgánů státní správy v oblasti 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ust. § 12 doplněn o nový 
odstavec. 
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Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodům 2 a 7 - k § 2 písm. d) a § 5 písm. a): 
 Požadujeme vyjasnit postavení pověřené osoby, 
neboť z § 2 písm. d) se zdá vyplývat, že působnost Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů jako pověřené osoby je 
založena přímo zákonem, přičemž její jednotlivé úkoly 
vyplývají z § 10, zatímco v § 5 písm. a) se navrhuje, že 
Ministerstvo zemědělství pověřenou osobu činnosti dle § 
10 pověřenou osobu pověří. S ohledem na nové řešení 
problematiky pověřené osoby oproti stávajícímu znění § 5 
písm. a), kde se dosud skutečně jedná o pověření, 
navrhujeme předmětná ustanovení revidovat. Pokud by 
mělo platit, že Ústav pro hospodářskou úpravu lesů má být 
pověřenou osobou přímo ze zákona, považovali bychom 
za nejvhodnější vypuštění jak § 5 písm. a), tak i § 2 písm. 
d) a doplnění např. do § 10 ustanovení, které by výslovně 
konstatovalo, že pověřenou osobou je zmíněný ústav. 
Řešení prostřednictvím definice pojmu v § 2 písm. d) není 
pro předmětné účely žádoucí. Taktéž pasáže tohoto 
ustanovení popisující ústav jako organizační složku státu 
atd. jsou zcela nadbytečné, neboť nemají normativní 
význam.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 5 - k § 4 odst. 2 písm. c): 
 Předmětné ustanovení požadujeme vypustit pro 
nadbytečnost i nekoncepční řešení. Působnost kontrolního 
řádu upravuje sám kontrolní řád ve svém § 1, a tedy není 
nezbytné (a ani žádoucí) v navrhovaném zákoně uvádět, 
že se při provádění kontroly má postupovat podle 
kontrolního řádu. Výslovnou úpravu by naopak vyžadovala 
situace, kdy by mělo dojít k odchýlení od tohoto obecného 
pravidla. Za takové odchýlení však nelze považovat 
konstatování o přednosti přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, neboť to plyne přímo z Evropského práva.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. Definice pověřené 
osoby ponechána v ust. § 2 písm. d), neboť pojem 
je používán dříve, než v ust. § 10. Postavení 
pověřené osoby bylo upraveno podle připomínek 
MF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 4 odst. 2 písm. c) vypuštěn. 
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K čl. I bodu 17 - k § 6a písm. a): 
 Podle výše uvedeného ustanovení zasílá obecní 
úřad obce s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad 
informace o pravomocném uložení pokuty za těžbu dřeva. 
Připomínáme, že správní orgán může od uložení 
správního trestu upustit (viz § 43 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Vzhledem 
k tomu, že lesní zákon neobsahuje výslovné vyloučení 
možnosti upuštění od uložení správního trestu, 
požadujeme pojem „pravomocné uložení pokuty“ nahradit 
slovy „pravomocným rozhodnutím o uznání viny 
z přestupku“, popřípadě „pravomocným rozhodnutím o 
přestupku“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 26 - k § 10 písm. h): 
1. Pověřená osoba zaujímá na vyžádání celního úřadu 

odborné stanovisko k obecnému nebo vědeckému 
názvu druhu dřeva. Považujeme za potřebné vyjasnit, 
zda se v případě odborného stanoviska jedná o 
závazné stanovisko správního orgánu ve smyslu § 
149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
anebo o „běžné“ vyjádření nebo stanovisko vydávané 
podle části čtvrté správního řádu, které není závazné 
pro výrokovou část rozhodnutí, jako je tomu u 
závazného stanoviska. V § 10 písm. h) a § 9 písm. e) 
se hovoří o „odborném stanovisku“, zatímco v § 9 
písm. b) a d) pouze o stanovisku, přičemž ale v § 9 
písm. d) a e) je mu zjevně přičítán větší význam. 

2. Dále doporučujeme vyjasnit, zda se předmětné 
stanovisko má týkat názvu druhu použitého dřeva, 
nebo spíše přímo druhu dřeva, které bylo 
v dřevařském výrobku použito. Předpokládáme, že 
klíčové bude zjištění složení určitého dřevařského 
výrobku, zatímco otázka terminologie bude až 
sekundární.  

Akceptováno. Text § 6a písm. a) upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Nejedná se o závazné stanovisko 
ani stanovisko ve smyslu § 149 odst. 1 správního 
řádu, ani o běžné odborné vyjádření nebo 
stanovisko vydávané podle části čtvrté správního 
řádu, ale pouze odborné posouzení; dochází i k  
terminologické úpravě v § 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ust. § 10 písm. h) upraven, 
vysvětleno v důvodové zprávě. 
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 34 - k § 12 odst. 6: 
 Podle tohoto ustanovení má být možné za 
přestupek uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí 
o přestupku a zákaz činnosti, a to nejvýše na dobu 
jednoho roku. Podle metodické pomůcky Zásady tvorby 
právní úpravy přestupků zveřejněné na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra se v případě stanovení doby 
používá formulace „do 1 roku“. Požadujeme proto slovní 
spojení „a to nejvýše na dobu 1 roku“ nahradit slovy „do 1 
roku“ – viz též např. § 9 odst. 4 zákona č. 251/2016 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 35 - k § 13 odst. 2 a 3: 
 Podmínky pro vedení společného řízení upravuje § 
88 zákona č. 250/2016 Sb. Jelikož navržená úprava 
představuje výrazné odchýlení od § 88 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., požadujeme v důvodové zprávě více 
rozvést, co přesně v aplikační praxi činilo problémy, aby 
bylo zřejmé, že navržená odchylka je opravdu nutná. 
Důvodová zpráva přitom obsahuje pouze tvrzení, že místní 
příslušnost krajských úřadů při projednávání přestupků v 
zákoně působila krajským úřadům velké aplikační 
problémy. Dále obsahuje zavádějící informaci o tom, že na 
místní příslušnost správních deliktů se aplikuje správní 
řád, což je mj. důvodem zmiňovaných aplikačních 
problémů. To však platilo pouze do 1. 7. 2017, kdy nabyl 
účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., který kritéria pro určení 
místní příslušnosti upravuje jednotně pro fyzické, 
právnické i podnikající fyzické osoby.  
V odstavci třetím výše uvedeného ustanovení se stanoví 
místní příslušnost pro společné řízení. Určení místní 
příslušnosti však vychází z § 11 odst. 2 správního řádu, 
který se na řízení o přestupku použije podpůrně a který 
stanoví „Je-li místně příslušných více správních orgánů 
a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u 

 
 
Akceptováno.  Text § 12 odst. 6 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 13 odst. 2 vypuštěn, 
důvodová zpráva doplněna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text § 13 odst. 3 byl vypuštěn. 
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něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci 
úřední učinil úkon jako první.“ Společné řízení o přestupku 
tedy provede ten správní orgán, který jako první učinil 
procesní úkon vůči obviněnému (tj. vydal příkaz nebo mu 
doručil oznámení o zahájení řízení o přestupku). 
Požadujeme proto odstavec třetí vypustit pro duplicitu se 
správním řádem. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 20 - 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“. 
 
Nad rámec návrhu 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. V loni předloženém návrhu byl v průběhu 
připomínkového řízení doplněn do ustanovení § 12 odst. 7: 
„Pravomocné rozhodnutí o přestupku se zveřejňuje 
v centrální evidenci podle § 3 a zapisuje do evidence 
přestupků vedené Rejstříkem trestů“. Z praktického 
hlediska doporučujeme tuto úpravu zanést i do nynějšího 
návrhu. 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 - k § 1:  
 Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější § 1 
strukturovat jinak a spojit jej do jednoho odstavce 
rozděleného na písmena. Formulace „v návaznosti na 
přímo použitelný předpis…“ by přitom mohla být (po 
převedení do množného čísla) společná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text § 8 odst. 1 písm. a) upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn do nového ust. § 12 
odst. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán, neboť jej 
předkladatel považuje za srozumitelný. 
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K čl. I bodu 2 - k § 2 písm. d): 
 Pro případ nevyhovění naší připomínce směřující k 
vypuštění § 2 písm. d) upozorňujeme, že legislativní 
zkratka pro Ministerstvo zemědělství je zavedena až v § 3 
odst. 2.  
 
K čl. I bodu 6 - k § 4a: 

Doporučujeme ustanovení upravující využívání 
údajů z různých informačních systémů veřejné správy 
(konkrétně návětí jednotlivých odstavců) upravit podle 
ustáleného vzoru vytváření těchto ustanovení, přičemž 
jako vzor je možné využít např. řešení v zákoně č. 
250/2017 Sb. 
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: 
Mgr. Kateřina Golková, email: katerina.golkova@mvcr.cz, 
tel. 974 817 307 
 

 
Akceptováno. Text § 2 písm. d) upraven; 
legislativní zkratka pro Ministerstvo zemědělství 
v ust. § 3 odst. 2 vypuštěna. 
 
 
 
Akceptováno.  Text ust. § 4a upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 
K § 9 písm. e) a f) - podle těchto ustanovení je celní úřad 
povinen nařídit zničení dřevařských výrobků, nejsou-li 
splněny podmínky pro dovoz nebo není-li předložena 
licence. Jedná se o jedinou možnost, aniž by byly zváženy 
jiné možnosti. V odůvodnění k tomuto novelizačnímu bodu 
se uvádí, že toto opatření „bude na dovážející 
hospodářské subjekty působit značně preventivně…“, 
přičemž se nemá jednat o správní trest, ale o „opatření 
přijímané ve vztahu ke zboží (resp. dřevařským 
výrobkům)“. V odůvodnění se dále konstatuje, že 
v takových případech „existuje předpoklad, že tyto jsou 
v zemi původu získány nelegálně, tzn. nezákonnou těžbou 
poškozující životní prostředí. Jakýkoli jiný postup (např. 
umožnění zpětného vývozu) by pak mohl vést k tomu, že 
takto získané dřevařské výrobky by mohly být předmětem 
dalšího obchodu…“. 
Návrh ustanovení § 9 písm. e) a f) nelze považovat za 

Vysvětleno. Předmětné ustanovení stanovuje 
působnost celních úřadů při ověřování licencí 
FLEGT pro dovoz dřeva (podle nařízení Rady (ES) 
č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT 
pro dovoz dřeva do Evropského společenství), 
zatímco tato připomínka je odůvodněna a směřuje 
(rovněž i citací) k uplatňování nařízení EP a Rady 
(EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo 
a dřevařské výrobky.  
Předkladatel spolu s GŘC a Ministerstvem financí 
zvažoval jiné způsoby využití těchto dřevařských 
výrobků, ale v případech druhů dřeva dovážených 
ze třetích zemí se v převážné většině jedná 
o exotické a drahé dřevo. Dále nikde neuvádí, že 
ničení dřevařských výrobků lze považovat za 
příspěvek k ochraně životního prostředí. Nelze 
souhlasit s argumentací připomínkového místa, že 
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proporciální a tento návrh je naprosto nedostatečně 
odůvodněný. Nařízení Evropského a Rady (EU) č. 
995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky a na které se zákon č. 
226/2013 Sb., adaptuje, takovou striktní volbu členským 
států nestanoví. Článek 19 odst. 2 tohoto nařízení uvádí: 
„Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující a mohou zahrnovat zejména:  
a) pokuty přiměřené škodám napáchaným na životním 
prostředí, hodnotě dotčeného dřeva nebo dřevařských 
výrobků a daňovým ztrátám a hospodářským škodám, 
k nimž došlo v důsledku porušení předpisů, přičemž výše 
pokut je vypočítána tak, aby bylo zajištěno, že odpovědné 
osoby budou skutečně připraveny o hospodářský zisk 
plynoucí ze závažného porušení předpisů, jehož se 
dopustily, aniž je dotčeno legitimní právo na výkon 
povolání, a postupně se v případě opakovaného 
závažného porušení předpisů zvyšuje;  
b) zabavení dotčeného dřeva a dřevařských výrobků;  
c) okamžité pozastavení platnosti povolení 
k obchodování.“ 
Navíc v odstavci 27 Preambule se jasně uvádí, že 
„členské státy by měly zajistit, aby porušování tohoto 
nařízení, zejména ze strany hospodářských subjektů, 
obchodníků a kontrolních organizací, bylo trestáno 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi. 
Vnitrostátní předpisy mohou stanovit, že po uplatnění 
účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za porušení 
zákazu uvádět nezákonně vytěžené dřevo nebo výrobky 
z tohoto dřeva na vnitřní trh nemusí být uvedené dřevo 
a výrobky nutně zničeny, ale namísto toho použity pro  
účely ve veřejném zájmu.“  
 
Předkladatel zjevně o jiné možnosti, než zničení 
dřevařských výrobků v případě nedodržení podmínek 

při ničení výrobků vzroste těžba takového dřeva. 
Dle našeho názoru se jedná o nepochopení 
principu zabavování nezákonně vytěženého dřeva. 
Dovozce naopak čelí ztrátě zisku ze zabaveného 
dřeva, jehož výsledkem je naopak snížení 
poptávky po dřevařských výrobcích vyrobených 
z takového dřeva ze strany dovozců (potažmo 
primárních zpracovatelů). 
 
Dále je třeba uvést, že nelze v principu zaměňovat 
sankci vůči subjektu porušujícímu předpisy 
o dovozu určitého zboží (která samozřejmě dle 
obecných zásad správního postihu musí zejména 
reflektovat okolnosti konkrétního případu, a to 
mimo jiné rozsah a škodlivost deliktního jednání a 
specifika jeho pachatele) a opatření, které má 
sloužit k odstranění určitého specifického zboží 
z trhu, resp. z oběhu vůbec, a to zpravidla ve 
formě povinného zničení takového zboží. Toto 
opatření je v principu zaváděno tam, kde bez 
ohledu na další okolnosti, množství a vlastnická a 
jiná práva ke zboží je žádoucí, aby bylo takové 
zboží eliminováno, neboť již svojí povahou je 
s výskytem na trhu, resp. v oběhu obtížně 
slučitelné. Tento stav nastává zejména v případě 
nelegálního zboží z podstaty, jako jsou například 
padělky, neznačený líh či produkty z chráněných 
živočichů. Takovým zbožím z principu nemůže 
disponovat nejen osoba, které bylo odňato, ale ani 
jakákoliv jiná osoba včetně státu. Ilustrativní je 
v tomto ohledu příklad padělků, u nichž zákon č. 
355/2014 Sb. za určitých okolností připouští jejich 
převedení na humanitární účely, avšak podmiňuje 
takový převod fyzickou úpravou padělku tak, aby 
fakticky ztratil svůj ilegální charakter. Prakticky tak 
tato možnost přichází v úvahu pouze v případě 
porušení práv k ochranné známce, kdy ze zboží 
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dovozu dřevařských výrobků, ani neuvažoval. Odůvodnění 
neobsahuje žádné další varianty, přestože jsou přednostní 
varianty v nařízení EU uvedeny. Nejsou obsaženy ani 
žádné údaje, které by potvrzovaly, že varianta „zničení 
dřevařských výrobků“ je jediná vhodná a možná.   
Lze souhlasit s tím, že zřejmě ve většině případů 
dřevařské výrobky, které nesplňují podmínky dovozu, 
budou získány zpracováním nelegálně vytěženého dřeva, 
kdy se poukazuje na nezákonnou těžbu poškozující životní 
prostředí. Nelze však souhlasit s navazujícím tvrzením, že 
jakýkoli jiný postup by k mohl vést k tomu, že takto získané 
dřevařské výrobky by mohly být předmětem dalšího 
obchodu, přičemž se v závorce poukazuje pouze na 
možnost zpětného vývozu. Možnost dalšího obchodu by 
skutečně mohla v případě zpětného vývozu nastat, a se 
zpětným vývozem nelze souhlasit. Nicméně existují další 
možnosti, jak takové výrobky použít po jejich zabavení. 
V odůvodnění se odmítá použití k humanitárním účelům 
z důvodu vysokých nákladů a ceny, nicméně toto není 
doloženo žádnými údaji. Další možnosti, které by mohly 
být ve veřejném zájmu (viz odstavec 27 preambule 
nařízení), nejsou zvažovány. Ostatně i v případě použití na 
„humanitární účely“ by bylo možné hledat cesty. Navíc 
nelze zničení dřevařských výrobků považovat za příspěvek 
k ochraně životního prostředí, zejména bude-li se jednat 
o výrobky z exotického dřeva, neboť naopak za účelem 
zisku a náhrady ztráty nepochybně ze strany primárních 
zpracovatelů dojde k další a možná i zvýšené těžbě dřeva. 
Dále striktní ničení dřevařských výrobků není ani v souladu 
s odpovědným hospodařením s přírodními zdroji, kdy se 
stále více a více poukazuje na celosvětové odlesňování 
a takový přístup spíše vede k plýtvání dřevem. 
Připomínka: 

1. V platném znění v § 9 písm. b) doporučujeme za 
slova „odbornou spolupráci a“ vložit slovo 
„odborné“, aby platné znění bylo v souladu 
s návrhem zákona.  

lze bez jeho celkového znehodnocení např. 
odstranit falešné logo. V případě jiných padělků, 
které takto upravit nelze, je zničení jedinou 
alternativou, přestože i v jejich případě by využití 
k humanitárním účelům bylo fyzicky možné. 
Zkušenost navíc hovoří o tom, že převod zboží na 
humanitární účely je využíván v marginálním počtu 
případů právě pro svoji nákladnost a 
komplikovanost. 
Situaci ilegálního dřeva lze v obecné rovině 
označit za obdobnou, neboť nelze akceptovat 
připuštění pohybu takového zboží v rámci České 
republiky, přičemž povaha tohoto zboží 
nepřipouští žádnou možnost jeho úpravy za 
účelem eliminace jeho ilegální povahy (nehledě na 
ekonomické a technické souvislosti). Je sice 
pravdou, že evropská úprava možnost využití 
dřeva ve veřejném zájmu teoreticky připouští, 
avšak výše uvedené praktické aspekty a obecný 
zájem na eliminaci nelegálního zboží hovoří spíše 
proti využití takové možnosti.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  Ust. § 9 upraveno (dle podkladů 
MF).  Nejedná se o závazné stanovisko ani 
stanovisko ve smyslu správního řádu. 
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2. K návrhu zákona, bod 19: Doporučujeme změnit 
slovosled v nově doplněném textu § 8 odst. 1, a to 
tak, aby se slova „příslušných orgánů nebo 
pověřené osoby o kontrolovaném hospodářském 
subjektu, který uvádí na trh dřevo nebo dřevařské 
výrobky z ostatní produkce, tyto informace“ 
nahradila slovy „příslušným orgánům nebo 
pověřené osobě tyto informace o dovozu dřeva 
nebo dřevařských výrobků“. Obdobě 
doporučujeme změnit slovosled v platném znění 
zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh, v § 8 odst. 1. 

3. K § 4a – tento paragraf odkazuje na právo 
„příslušných orgánů“ využívat údaje 
z informačních systémů veřejné správy. Příslušné 
orgány jsou stanoveny v § 4, kde se ovšem 
stanoví dvě skupiny příslušných orgánů, jednak 
příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a podle § 4 
odst. 3. V případě § 4a by bylo tedy vhodné uvést, 
o kterou skupinu příslušných orgánů se jedná, 
případně upřesnit, že se jedná o všechny 
příslušné orgány podle § 4. Např. „§ 4a (1) 
Příslušné orgány podle § 4…“ 

K § 10 odst.  c) – toto ustanovení není sice předmětem 
novelizace, nicméně poukazujeme na možný problém 
v interpretaci. V anglické verzi se používá termín 
„Monitoring organisations“, který byl do češtiny přeložen 
jako „kontrolní organizace“, kdy tento termín může 
v češtině vést k domněnce, že se jedná o organizace, 
které provádějí kontrolu nad dodržováním požadavků 
zákona č. 226/2013 Sb., přičemž tomu tak zjevně není. 
Domníváme se, že v tomto případě by bylo vhodnější 
upřesnit, že se jedná o „kontrolní organizace podle článku 
8 odst. 3 nařízení (EU) č. 995/2013.   
Závěr 
Vypořádáním výše uvedených připomínek jsou pověřeni 
Hana Štěpánová (tel. 2175, email stepanova@mpo.cz) a 

Vysvětleno. Text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. V ust. § 4a doplněno; týká se jen 
příslušných orgánů podle § 4 odst. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Není předmětem novely, 
uvedeno již od účinnosti původního znění zákona 
a nečinilo žádné problémy (v platném znění 
uveden odkaz na čl. 8 nařízení č. 995/2013, 
nazvaný „Kontrolní organizace“).  
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JUDr. Mgr. Michal Velas (tel. 3479, email velas@mpo.cz). 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1. K části první, bodu 3 
Slovo „odkazu“ doporučujeme nahradit slovem „odkazů“. 

 
 2.   K části první, bodu 28 

Slova „čárka nahrazuje slovem „nebo““ doporučujeme 
nahradit slovy „doplňuje slovo „nebo““. 
 

Akceptováno.  Text upraven.  
 
 
 
Vysvětleno. Novelizační bod ponechán. 

Ministerstvo spravedlnosti 1. K návrhu obecně 
Doporučujeme v návrhu revidovat označení 
implementačních ustanovení (podtržení, číslo CELEX a 
promítnutí příslušných ustanovení do přiložených tabulek). 
Jako implementační se jeví například v Čl. I ustanovení §4 
odst. 1, odst. 2 c) a d) a odst. 3, která tak ale nejsou 
označena.  
2. K Čl. I bodu 2 
Doporučujeme využít formulaci „d) pověřenou osobou 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.“, kterou pro účel 
vymezení pojmu považujeme za srozumitelnou a 
dostačující.  
3. K Čl. I bodu 5  
Pojem „významných“ v § 4 odst. 2 písm. a) považujeme 
za neurčitý. Doporučujeme ustanovení formulovat v tom 
smyslu, že budou přijímána oznámení o všech 
porušeních, případně jasně vymezit, o jaká porušení se 
má jednat.   
 
4. K Čl. I bodu 9 
Povinnost oznamovat Komisi „informace naznačující“ 
porušení povinnosti plynoucí z přímo použitelného 
předpisu je nastavena zcela nejasně. Není například 
zřejmé, v jaké fázi správního řízení (nebo i mimo řízení?) 
mají být informace Komisi poskytovány. Požadujeme 
upřesnit alespoň v důvodové zprávě.    
5. K Čl. I bodu 16 
Ustanovení §6 odst. 3 obsahuje nové zmocnění. 
Navrhujeme do důvodové zprávy doplnit informaci o 

 
Akceptováno. Text novely zrevidován. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Upraveno v souladu s MF. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Ustanovení není předmětem 
novely, ponecháno v původním znění, jak bylo 
upraveno v § 9 odst. 2.  
 
 
 
Akceptováno.  Text § 5 písm. g) upraven.  
Postup předávání informací (mimo správní řízení) 
od GŘC ministerstvu vysvětlen v důvodové 
zprávě. 
 
 
Vysvětleno. V důvodové zprávě vysvětlen 
požadavek krajských úřadů, aby určení 
zaměstnanci, provádějící kontroly byli vybaveni 
průkazy ke kontrole. Nabytí účinnosti se 
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prováděcím předpisu, kterým bude naplněno a který má 
patrně nabýt účinnosti spolu s navrhovanou novelou 
zákona.  
6. K Čl. I bodu 17 
Doporučujeme zvážit doplnění odkazu na konkrétní 
ustanovení lesního zákona v § 6a písm. a).  
7. K Čl. I bodu 18 
První větu tohoto bodu doporučujeme pro nadbytečnost 
vypustit. 
8. K Čl. I bodu 25 
Požadujeme odstranit odkaz na čl. 19 odst. 1 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky. Toto ustanovení 
nepředepisuje žádný postup, ale pouze stanoví, že 
„Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
provádění těchto pravidel.“. 

Vypořádáním připomínek za Ministerstvo 
spravedlnosti je pověřena Mgr. Markéta Řádková, tel. 
221 997 304, e-mail: mradkova@msp.justice.cz 
 

předpokládá spolu s novelou zákona. 
 
Vysvětleno. Text novelizačního bodu ponechán. 
 
 
Vysvětleno. Text ponechán. 
 
 
Akceptováno. Odkaz na čl. 19 odst. 1 nařízení 
č. 995/2010 vypuštěn. 
 

Odbor kompatibility ÚVČR Po stránce formální: 
Předkladatel částečně splnil 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.  
Po stránce materiální: 
Předkladatel v předkládací zprávě uvádí dva důvody přijetí 
předmětného zákona. Prvním důvodem je 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 pro dovoz dřeva do Evropského společenství. 
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Druhým důvodem pro vypracování novely zákona o dřevě 
je zefektivnění již existujícího systému adaptace 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, 
a jeho doplnění o možnost uplatnění prozatímního 
opatření zadržení dřeva nebo dřevařských výrobků 
v případech důvodného podezření z porušení zákazu 
uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských 
výrobků z takového dřeva vyrobených na trh a nedodržení 
dalších povinností hospodářských subjektů.  
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh zákona adaptuje český právní řád zejména na: 

− 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) (dále jen 
„nařízení č. 995/2010“), 

− nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. 
prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT 
pro dovoz dřeva do Evropského společenství, 
v platném znění (dále jen „nařízení č. 2173/2005“), 

− 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.  
Dále má návrh zákona vztah 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 
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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, v platném znění a 

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví 
celní kodex Unie, v platném znění (dále jen 
„nařízení č. 952/2013“). 

Připomínky a návrhy změn: 
K výkaznictví: 
Předkladatel v rozdílové tabulce vykazuje jako 
implementační nařízení č. 2173/2005, nařízení č. 
995/2010 a nařízení č. 952/2013. Podle rozdílové tabulky 
by měl být ve vztahu k nařízení č. 952/2013 adaptován § 9 
písm. e) a písm. f) zákona, nicméně pro toto nařízení není 
zpracována srovnávací tabulka a rovněž nejsou tato 
ustanovení v materiálu vykazována jako adaptační 
k nařízení č. 952/2013, nýbrž k nařízení č. 2173/2005. Je 
třeba vyjasnit, zda je návrh zákona, resp. ustanovení § 
9 písm. e) a písm. f), skutečně adaptační na nařízení č. 
952/2013, a pokud ano, tak je nutné doplnit srovnávací 
tabulku a upravit výkaznictví. 
Výkaznictví je v každém případě nutné upravit k nařízení 
č. 2173/2005. Jednak ve vztahu ke spornému § 9 písm. e) 
a písm. f) návrhu zákona, a dále k § 4 odst. 3, který je 
uveden v rozdílové tabulce jako adaptační, avšak 
v samotném materiálu není podtržen ani vyznačen 
celexovým číslem. Výkaznictví je nutné upravit. 
V rozdílové tabulce není vykazován navrhovaný § 6 písm. 
b) jako adaptační na nařízení č. 995/2010, přestože 
v materiálu vykazován je. Je nutné upravit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Ust. § 9 nebude vykazováno jako 
adaptační vůči celnímu kodexu Unie, nejedná se 
o jeho adaptaci – odstraněn rozpor, kdy celní 
kodex Unie byl vykazován v rozdílové tabulce, ale 
již ne ve srovnávací tabulce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. V příslušných tabulkách upraveno. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4ZJVSTT)



 18 

Znění ustanovení § 6 písm. e) v rozdílové tabulce a 
materiálu si neodpovídají. Materiál uvádí: „přijímá 
okamžitá prozatímní opatření“, zatímco rozdílová tabulka 
uvádí: „může přijmout okamžitá prozatímní opatření“. Je 
třeba sjednotit (k uvedeným připomínkám rovněž viz 
dále). 
K materiálu: 
Obecně: 
Předložená novela se omezuje pouze na úpravu některých 
problematických okruhů souvisejících zejména s adaptací 
na nařízení č. 2173/2005. Taková dílčí novela ale 
neumožňuje více zasáhnout do dalších problematických 
okruhů zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh. Uvádíme například, že současný poznámkový aparát 
odkazující na nařízení EU je nekonzistentní, neboť 
v některých případech je velmi konkrétní, jinde zase 
(zejména u prováděcích nařízení EU) velmi obecný či 
zcela chybějící (viz již např. § 3 odst. 1 písm. b) zákona). 
Rovněž formulování odkazů na nařízení EU ve formě 
konkrétního článku nařízení doplněného o generické 
vymezení přímo použitelného předpisu EU nepovažujeme 
za vhodné.  
 
Konkrétně: 
K Čl. I bodu 1. – poznámce pod čarou č. 30) 
Z uvedené poznámky pod čarou je nutné vypustit 
„FLEGT… - Akční plán EU…“, protože se nejedná o 
předpis Evropské unie uveřejněný v Úředním věstníku (viz 
čl. 47 odst. 2 LPV). 
K Čl. I bodu 5. - § 4 
Navrhovaný § 4 odst. 3 je uveden v rozdílové tabulce, 
avšak v textu návrhu bodové novely není podtržen ani 
opatřen celexovým číslem. Nutno doplnit. 
Zároveň ale není jasné, proč není analogicky vykázán 
(podtržen, opatřen celexovým číslem a vykázán 
v rozdílové tabulce) i navrhovaný § 4 odst. 1, když 
povinnost určit vnitrostátní orgány upravuje i čl. 7 nařízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text v poznámce pod čarou č. 30 
vypuštěn. 
 
 
 
 
Akceptováno.  V návrhu novely upraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. V rozdílové tabulce doplněno. 
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č. 995/2010. Nutno doplnit. 
Dále, podle § 10 má i pověřená osoba významné 
kontrolní pravomoci, a tudíž vzniká otázka, zda nemá být 
zahrnuta mezi příslušné orgány.  
 
 
K Čl. I bodu 8. - § 5 písm. b) 
Poznámka pod čarou za slovem „uznání“ by měla 
směřovat na nařízení č. 363/2012, nikoliv na vybrané 
články nařízení č. 995/2010, jak je navrhováno. 
Nutné opravit. 
 
K Čl. I bodu 9. - § 5 písm. g) 
Podle navrhované úpravy ministerstvo „oznamuje Komisi 
veškeré informace naznačující, že ustanovení přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu 
licencí pro dovoz dřeva jsou nebo byla porušena.“ 
Z navrhované úpravy není patrno, jak se ministerstvo o 
takových informacích dozví a je tak vhodné tuto 
okolnost vysvětlit, nebo upravit. 
K Čl. I bodu 9. - § 5 písm. h) 
Jelikož máme za to, že výroční 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“. Čl. 8 odst. 1 nařízení č. 
2173/2005 sice počítá s položkami, kterými zřejmě bude 
disponovat převážně celní správa, nedomníváme se však, 
že informace ve výroční zprávě budou nebo nemusejí být 
výlučně z tohoto zdroje. 
 
 
K Čl. I bodu 12. - § 6 písm. b) a e) 
Podle navrhované právní úpravy v písm. b) krajský úřad 
„na základě kontrol podle písmene a) nebo na základě 
podnětu pověřené osoby podle § 10 písm. b) ukládá 
nápravné opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného 

 
Vysvětleno. Předkladatel se přiklání k názoru 
pověřenou osobu prozatím nezahrnovat do 
příslušných orgánů. 
 
 
Akceptováno. Poznámka pod čarou č. 17 
upravena odkazem na nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU)  č. 363/2012 ze dne 
23. února 2012. 
 
 
Akceptováno. Ust. § 5 písm. g) upraveno 
a vysvětleno v důvodové zprávě. Zároveň 
upraveno ust. § 8 odst. 2. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. V ust. § 5 písm. h) vypuštěna slova 
„na základě informací předaných Generálním 
ředitelstvím cel“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  Nepůjde 
o možnost, ale jednoznačnou povinnost.  
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předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky“. Dále, dle písm. e) krajský úřad 
„přijímá okamžitá prozatímní opatření podle čl. 10 odst. 5 
přímo použitelného předpisu Evropské unie,…“.  
Upozorňujeme, že čl. 10 odst. 5 nařízení č. 995/2010 
stanoví, že  příslušné orgány mohou uložit zavedení 
nápravných opatření. Přijetí či uložení nápravného 
opatření nebo okamžitého prozatímního opatření by tak 
mělo být stanoveno jako možnost, nikoliv povinnost. 
Navrhovanou úpravu doporučujeme formulovat 
následovně: „…může uložit nápravné opatření / může 
nařídit okamžité prozatímní opatření podle čl. 10 odst. 
5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým 
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky“. 
V návaznosti na provedené úpravy je nutné upravit 
výkaznictví, aby si text návrhu odpovídal s rozdílovou 
tabulkou. § 6 písm. b) návrhu není v rozdílové tabulce 
vůbec uveden, je tedy žádoucí jej doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Dále poznamenáváme, ze zákona nevyplývá, jakým 
způsobem je nedodržení nápravného opatření či 
okamžitého prozatímního opatření sankcionováno.  
Je nutné výše uvedené vysvětlit, nebo provést 
náležitou úpravu. 
K Čl. I bodu 17 - § 6a 
Slovní spojení „v rozsahu stanoveném vyhláškou podle § 3 
odst. 3“ působí zmatečně, protože jej lze chápat tak, že se 
jedná o § 3 odst. 3 vyhlášky a nikoliv § 3 odst. 3 zákona, 
který zmocňuje ministerstvo k přijetí vyhlášky. Uvedené je 
nutné přeformulovat, případně z návrhu zákona 
vypustit. 
K Čl. I bodu 24. - § 9 
Navrhovaná úprava vymezuje pravomoci celních úřadů 
v návaznosti na nařízení č. 2173/2005 a 1024/2008. 
Navrhovaná úprava není ve všech případech jasná. Je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Do ust. § 12 doplněna sankční 
ustanovení. 
 
 
 
Akceptováno.  V ust. § 6a upraveno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Vysvětleno v důvodové zprávě. 
 
 
Podle čl. 5 odst. 7 nařízení č. 2173/2005 orgány Celní 
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nutné vyjasnit následující: 
1. Podle písmene d) celní úřad v případě pochybností 

podle písmene b) nebo c) může zadržet zboží do 
doby, než je vydáno stanovisko podle § 10 písm. h) 
nebo než je prověřena platnost licence FLEGT 
podle § 5 písm. i) zákona.  Podle ustanovení čl. 5 
odst. 7 nařízení č. 2173/2005 celní orgány mohou 
pozdržet propuštění dřevařských produktů nebo je 
zabavit, pokud se mají důvod domnívat, že licence 
nemusí být platná.  
Z materiálu a výkaznictví vyplývá, že se jedná o 
adaptační úpravu na výše uvedený čl. 5 odst. 7 
nařízení č. 2173/2005, nicméně oproti výslovné 
úpravě unijní opomíjí možnost zabavení. Není 
zřejmé, zda je institut zabavení ponechán zcela 
v režimu zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (tento zákon s termínem 
„zabavení“ neoperuje, zná ale např. prodej zboží), 
nebo zda zákon o uvádění dřeva na trh jakožto lex 
specialis má případný prodej zcela vyloučit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Není jasné, co se rozumí „nesplněním podmínek 
pro dovoz dřevařským výrobků“ podle písmene e). 
Je skutečně úmyslem předkladatele jako důvod 
stanovit jakékoli porušení podmínek dovozu, a to i 

správy ČR mohou v případě, kdy mají podezření, že je 
licence neplatná, pozdržet propuštění dřevařských 
výrobků nebo je zabavit. Postup orgánů Celní správy 
ČR je v rámci celního řízení, v němž jsou dřevařské 
výrobky propouštěny do celního režimu volného oběhu, 
upraven nařízením nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 
(dále jen „UCC“), jeho prováděcími předpisy a zákonem 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 
183/2017 Sb. (dále jen „celní zákon“).  
Předložený návrh přímo odkazuje na institut zadržení v 
rámci celního zákona, přičemž tento institut materiálně 
pokrývá jak variantu pozdržení propuštění zboží, tak 
variantu zabavení zboží. 
Předložený návrh tak zcela odpovídá koncepci, 
která byla zvolena v rámci celního zákona, kdy 
adaptačními ustanoveními k čl. 198 a 199 UCC 
jsou § 39, § 44, § 45 a § 46 celního zákona. Jedná 
se o adaptaci ustanovení upravující nezbytná 
opatření, včetně zabavení a prodeje nebo zničení 
zboží, pro nakládání se zbožím v jednotlivých 
vyjmenovaných případech.  
Provedení této adaptace nebylo nijak Úřadem 
vlády – odborem kompatibility rozporováno. 
Považujeme za nutné, aby právní úprava byla 
v tomto smyslu jednotná a nestanovila odlišné 
postupy v rámci jednotlivých působností orgánů 
Celní správy ČR. S ohledem na právní jistotu a 
s ohledem na rozdílnou terminologii nařízení č. 
2173/2005 (pozdržet propouštění) se domníváme, 
že by návrh zákona měl úpravu v § 8 písm. d) 
obsahovat v navrženém znění. 
 
 
Akceptováno. Provedena konkretizace 
ustanovení § 9 písm. e) prostřednictvím jeho 
provázání na situace uvedené v § 9 písm. b) a c), 
které jediné jsou řešeny v odborném posouzení, 
resp. v rámci ověření platnosti licence.  
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marginálních, nebo třeba pouze podmínek dovozu 
stanovených nařízeními 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. 

 
 
 
 

3. 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. i). Celní úřad je de facto zbytečně 
nucen požádat o stanovisko nebo prověření i 
v případech, které budou zcela jasné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K Čl. I bodu 25. a 26. - § 10 písm. b) a písm. h) část věty 
před středníkem 
Podle navrhované úpravy v písm. b) se odkazuje na čl. 10 

Lze souhlasit s tím, že nepředložení licence je 
jednou z forem porušení podmínek dovozu dřeva. 
Nicméně je záměrem, aby v případě absence 
licence došlo ke zničení dřeva bez dalšího, aniž 
k tomu celní úřad bude potřebovat odborné 
vyjádření pověřené osoby, resp. ověření platnosti 
licence. Tj. tato situace musí být řešena 
samostatným písmenem (dále viz reakce 
k následující připomínce). Navrhuje se nicméně 
tuto možnost rozšířit též na případy zjevně 
neplatné licence, které lze považovat za 
materiálně obdobné a není zde účelné trvat vždy 
na ověření platnosti licence. 
 
Je záměrem předkladatele, aby ve všech 
případech zadržení dřeva, kdy existují pochybnosti 
o druhu dováženého dřeva, bylo jeho zničení 
vázáno na odborné vyjádření pověřené osoby 
v otázce druhu dřeva, neboť v naprosté většině 
případů se jedná o případy vyžadující odborné 
posouzení, které není v reálných možnostech 
celního úřadu. Totéž platí pro případy pochybností 
o platnosti licence (tj. případy, kdy neplatnost 
licence není zjevná) - zde jde o důsledek výše 
navržené změny textu § 9 písm. f), kde se 
předpokládá, že bez ověření platnosti licence bude 
dřevo zničeno pouze v případě absence licence 
nebo její zjevné neplatnosti. 
V zájmu konsistence návrhu je proto třeba změnit 
vyžádání odborného vyjádření v § 9 písm. b) i 
ověření platnosti licence podle § 9 písm. c) na 
obligatorní. 
 
 
Akceptováno částečně.  Odkaz na čl. 19 odst. 1 
nařízení č. 995/2010 vypuštěn. 
Nebude však odkazováno ani čl. 10 odst. 5 (na § 6 
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odst. 5 a čl. 19 odst. 1 nařízení č. 995/2010. Odkaz na čl. 
19 nařízení je zmatečný. Toto ustanovení nařízení je totiž 
zmocňovacím ustanovením pro členské státy, aby 
stanovily pravidla pro sankce – je to tedy předně 
ustanovení směřující k legislativní činnosti členských států. 
V případě odkazu na čl. 10 odst. 5 by zřejmě mělo být 
odkázáno hlavně na § 6 písm. b) a písm. e), které právě 
na čl. 10 odst. 5 nařízení č. 995/2010 navazují. 
Podle navrhované úpravy v písm. h) zaujímá pověřená 
osoba odborné závazné stanovisko k obecnému nebo 
vědeckému názvu druhu dřeva použitého ve dřevařském 
výrobku podle přílohy II a III nařízení 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. 
Nad rámec posuzování slučitelnosti:  
Ustanovení § 2 písm. d): definice pověřené osoby zejména 
v části „která má odbornou způsobilost…“ formuluje 
podmínky a překračuje rámec definice. Doporučujeme 
vypustit. 
K důvodové zprávě: 
V obecné části důvodové zprávy se na stranách 1 – 3 
předkladatel věnuje unijní právní úpravě, která dopadá na 
předmětný návrh zákona. Z uvedeného se zdá, že návrh 
zákona je adaptační pouze k nařízení č. 2173/2005, 
zatímco ostatní nařízení se týkají návrhu jen v širších 
souvislostech. Tomu však neodpovídá řada adaptačních 
ustanovení zvýrazněná výslovným uvedením v přiloženém 
výkaznictví. Předkladatel dále používá blíže 
nespecifikované výrazy jako „bude návrhem zákona 
uplatňováno nařízení…“, „jinými právními předpisy, kterých 
se řešená problematika dotýká…“. Důvodovou zprávu je 
nutné zpřehlednit tak, aby bylo jasné, na které unijní 
předpisy je návrh zákona adaptační a které se 
problematiky dotýkají pouze v širších souvislostech. 
Úpravy důvodové zprávy musí korespondovat 

písm. b) a písm. e), protože KÚ sankcionuje i 
pokutami. Krajský úřad sám posoudí další kroky 
plynoucí z podnětu. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text ust. § 10 písm. h) upraven, 
vysvětleno v důvodové zprávě. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Definice ponechána a upravena 
podle připomínek MF. 
 
 
 
Akceptováno.  Důvodová zpráva doplněna. 
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s vykazováním adaptačních ustanovení v materiálu, 
rozdílové tabulce a srovnávacích tabulkách. 
Ve zvláštní části důvodové zprávy na str. 6 pátém odstavci 
předkladatel hovoří o komplexní adaptaci nařízení o 
licencích FLEGT do našeho právního řádu, 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. 
Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný.  
Uvedené nedostatky je třeba napravit. 
 

Nejvyšší kontrolní úřad K bodu 9. - § 5 písm. g) 
Podle navrhované úpravy ministerstvo „oznamuje Komisi 
veškeré informace naznačující, že ustanovení přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu 
licencí pro dovoz dřeva jsou nebo byla porušena“. Z textu 
ani z důvodové zprávy není zřejmé, z jakých zdrojů 
ministerstvo tyto informace získává a v jaké fázi správního 
řízení ve věci porušení ustanovení přímo použitelného 
předpisu Evropské unie jsou Komisi oznamovány. 
Doporučujeme v uvedeném směru doplnit minimálně znění 
důvodové zprávy.  
 
 
 
 
 

Vysvětleno. Jedná se akt mimo správní řád. 
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Úřad na ochranu osobních 
údajů 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
1. Část 8. důvodové zprávy, zhodnocení dopadů ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 
jen „DPIA“), je potřeba zásadním způsobem doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a 
zamýšlená zpracování osobních údajů.  Jelikož se návrh 
osobních údajů týká (§ 4a v celé své šíři), musí být DPIA 
řádně provedeno. K zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně 
konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní 
parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných 
osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo 
výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací 
a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka 
lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo 
rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se 
slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR 
a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně 
používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 
z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná 
regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti 
nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení 

Akceptováno. Doplněno v důvodové zprávě. 
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takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na 
soukromí se uvede jednak obecně používané označení 
dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo 
popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo 
zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného 
přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu 
k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry 
specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle 
GDPR. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 
projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i 
pokud navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky 
pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 
popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, 
zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR 
a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
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převzít. 

Praha 13. srpna 2018   
Kontakt: Jozef Denk <legislativa@uoou.cz> 
tel.: 234 665 224 nebo 234 665 247 
 

Pardubický kraj K § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 226/2013 Sb.  
Navrhujeme nové znění § 6 odst. 1 písm. d):  
„projednává přestupky podle § 12 odst. 1; při 
projednávání přestupků v případě podnětu pověřené 
osoby podle § 10 písm. b) se kontrola již neprovádí,“ 
 
Odůvodnění:   Navrhujeme doplnit středník a text za 
středníkem, aby se při spáchání přestupku neopakovala 
již dříve provedená kontrola pověřené osoby. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. Nutno řešit ad hoc; 
novela odstraňuje povinnost krajských úřadů 
opakovat kontrolu v  každém případě podnětu 
podaného inspekcí nebo pověřenou osobou 
úpravou textu § 6 odst. 1 písm. a) a ne ve všech 
případech podnětů od pověřené osoby je nutno 
kontrolu provést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberecký kraj § 13 odst. 3 – místní příslušnost k projednání 
přestupku – zásadní připomínka 
Novela není přínosná, nejasnosti ohledně místní 
příslušnosti u přestupku dle § 12 odst. 1 písm. b) 
zůstanou. Dle § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu je 
v řízeních týkající se činnosti účastníka (což je uvedení 
dřeva na trh) místní příslušnost založena místem činnosti. 
To je však u uvedení dřeva na trh velmi nejasné. 
V případě tuzemské těžby se jedná o místo těžby nebo o 
místo, kde dřevo leželo v okamžiku podpisu smlouvy nebo 
v místě podpisu smlouvy? V případě dovozu místem, kudy 
se do ČR dostalo nebo sídlem obchodníka nebo ještě 
jinak?  
Liberecký kraj je názoru, že toto by mělo být jasně 
stanoveno. Např. k projednání přestupku dle  

Akceptováno. Ust. § 13 odst. 3 vypuštěno (viz 
připomínka MV). 
Od 1. 7. 2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 
250/2016 Sb., kritéria pro určení místní 
příslušnosti jsou upravena jednotně pro fyzické, 
právnické i podnikající fyzické osoby. V případech, 
kdy nebude možné místo spáchání přestupku 
určit, je třeba použít ust. § 11 odst. 2 správního 
řádu, který se na řízení o přestupku použije 
podpůrně. Zákon o dřevě nesankcionuje samotnou 
nezákonnou těžbu, nýbrž „uvedení takto 
získaného dřeva na trh“, místní příslušnost bude 
tedy určována výlučně podle místa uvedení na trh; 
stejně tak u dovezeného dřeva na trh (tj. kde došlo 
k jeho uvedené na trh. Pokud bylo dřevo uvedeno 
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§ 12 odst. 1 písm. b) je v případě dřeva vytěženého na 
území ČR příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu 
došlo k těžbě. V případě dřeva dovezeného krajský úřad, 
v jehož správním obvodu má obchodník sídlo. 
Rozsah novely - připomínka 
Novela neřeší základní nedostatky. Prakticky nefunkční je 
centrální evidence systému náležité péče. Agenda pouze 
zaměstnává lidi, spotřebovává veřejné prostředky a má 
minimální praktické dopady. Liberecký kraj je názoru, že je 
neproduktivní budovat souběžné evidenční systémy a za 
systém náležité péče by měly být „prohlášeny“ lesní 
hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy  
a ohlašování těžeb dle § 33 lesního zákona ve spojení 
s lesní hospodářskou evidencí.  To by vyžadovalo novelu 
lesního zákona - v § 40 doplnit zmocnění k vydání 
vyhlášky o vedení  
o odevzdávání údajů lesní hospodářské evidence. Dřevo 
mimo les by mělo být považováno  
za marginálii a v systému s ním nepočítat. 
 
Osoba oprávněná k vypořádání připomínek: 
Ing. Karel Pop, karel.pop@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 423 
 
 

na trh v ČR, uplatní se § 11 odst. 1 písm. a), 
v případě, že dřevo bude uvedeno na trh 
v zahraničí, bude nutné aplikovat ust. § 11 odst. 2 
správního řádu („ostatní případy“). 
MZe uveřejní metodická pravidla 
k jednoznačnému určení místní příslušnosti KÚ při 
projednávání přestupků na webu Ministerstva 
zemědělství, pod odkazem „Lesy - Nařízení o 
dřevě/Zákon o dřevě – Stanoviska-metodika“; 
 
K připomínce, týkající se lesního zákona 
předkladatel uvádí, že právě připravovaný návrh  
novely zákona č. 289/1995 Sb., o lesích…. 
obsahuje v ust. § 40 zmocnění k vydání vyhlášky, 
která bude stanovovat náležitosti lesní 
hospodářské evidence. Novelizace § 33 se 
nepředpokládá. 

Magistrát hl.m. Prahy Obecně 
Odkazy na právní předpis Evropské unie je 

vhodné, podle našeho názoru, doplnit odkazem na 
poznámku pod čarou  ( čl. 45 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády dále jen „Legislativní pravidla“). 
 
K bodu 5 - § 4 

V odstavci 2 písm. a) až c) čárku na konci textu 
nahradit středníkem (čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel). 
 
K bodu 9 - § 5 

Na konci textu jednotlivých písmen by měl být 
vyznačen středník (čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel). 

Vysvětleno. Poznámky pod čarou 
minimalizovány, neboť příslušné nařízení platí 
přímo.  
 
 
 
 
Neakceptováno. Text novelizačního bodu 
ponechán. 
 
 
Neakceptováno. Text novelizačního bodu – 
příslušného ustanovení ponechán. 
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K bodu 21 - § 8 odst. 1 písm. c) 

Slova „a za slovo „dřeva,““ nahradit slovy „a na 
konci textu“ (čl. 58 odst. 8 písm. e) a odst. 9 Legislativních 
pravidel).  
 

 
Akceptováno. Text novelizačního bodu upraven. 

Olomoucký kraj K části první - změna zákona o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh,  
čl. I, novelizační bod 35 (§ 13 odst. 3):  
Zavedením § 13 odst. 3 návrhu podle našeho názoru 
nedojde k odstranění nejasností v místní příslušnosti 
krajských úřadů (jak předpokládá důvodová zpráva), spíše 
naopak. Tímto ustanovením dochází k vyloučení použití § 
62 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení 
o nich, přičemž není řešeno, který KÚ má projednávat 
přestupek subjektu podle ust. § 12 odst. 1 písm. a) 
v případě spáchání tohoto přestupku na území více krajů 
za situace, že nedojde ke spáchání přestupku dle § 12 
odst. 1 písm. b), případně dojde ke spáchání přestupku 
podle § 12 odst. 1 písm. b) na území více krajů. 
 
 
 
 

Akceptováno. Ustanovení § 13 odst. 3 vypuštěno 
(viz připomínka MV). 

Jihomoravský kraj Zásadní připomínky za odbor životního prostředí: 
          
I.§ 6a: 
Navrhujeme v tomto ustanovení rozšířit úpravu 
v povinnosti zasílat informace na krajský úřad o 
pravomocném uložení pokuty za nelegální těžbu dřeva 
nejenom ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, ale i ostatních orgánů veřejné správy jejichž 
rozhodnutí mají přímý dopad na deklaraci, že při těžbě 
dříví nebo dřevařských výrobků došlo k porušení 
příslušných právních předpisů (např. České inspekce 
životního prostředí), tak aby byl komplexní přehled o všech 
uložených pokutách, které mají následný dopad na 

Neakceptováno.  Již nyní spolupracuje ČIŽP 
s pověřenou osobou, přes kterou jsou na krajské 
úřady podněty zasílány (spolupráce vychází z § 8 
správního řádu).  
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legálnost uvádění takto vytěženého dřeva nebo 
dřevařských výrobků vyrobených z tohoto dřeva na trh.  
Nezákonnost vytěženého dříví může nastat například i 
v případech, kdy realizovaná těžba sice není prvotně 
v rozporu s lesním zákonem, ale způsob jejího provedení 
ohrozí či poškodí životní prostředí v lesích, které se 
projednává podle zákona č. 282/1991 Sb., o České 
inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa. Obdobně může být zdrojem nezákonně vytěženého 
dříví i nelesní prostředí, na které se lesní zákon vůbec 
nevztahuje. Z těchto důvodů by bylo zasílání informací ze 
strany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (jako 
prvostupňového orgánu státní správy lesů) o 
pravomocném uložení pokuty za těžbu dřeva provedenou 
v rozporu s lesním zákonem zúženou informací, která se 
zaměřuje pouze na jeden z možných zdrojů nezákonně 
vytěženého dříví, přičemž podle unijní právní úpravy 
(nařízení EUTR), je nezákonně vytěžené dříví každé dříví 
vytěžené v rozporu s platnými právními předpisy v zemi 
původu tohoto vytěženého dříví.  
Takto navrhované znění je pro obecní úřady obce 
s rozšířenou působností (jako orgány státní správy lesů) a 
Vojenské lesní úřady diskriminační. Řešením je buď 
rozšířit povinnost zasílání těchto informací i ostatními 
příslušnými orgány veřejné správy, nebo výše 
navrhovanou povinnost (stanovenou pouze pro obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností a Vojenské lesní 
úřady) zrušit.     
II. § 12 Přestupky: 
Navrhujeme rozšířit výčet přestupků uvedených v § 12 
odst. 1 o skutkovou podstatu nesplnění nápravného 
opatření uloženého krajským úřadem dle § 6 odst. b) 
zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
nebo okamžitého prozatímního opatření dle § 6 odst. e) 
zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 
Tyto nástroje vycházejí z čl. 10 odst. 5 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Doplněno ust. § 12 o nové 
skutkové podstaty přestupku za nesplnění 
nápravného opatření a okamžitého prozatímního 
opatření.(viz připomínka Odboru kompatibility).  
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hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky. Vynutitelnost výše uvedených opatření, 
bez hrozby postihu povinného za jejich nesplnění, bude 
zcela jistě nefunkční.  
Kontaktní osoba – Ing. F. havíř, ved odboru ŽP – 
havir.frantisek@kr - jihomoravsky.cz, tel. 541 651 571 

Kraj Vysočina 
 Připomínka k Čl. I bodu 12 a 15:  

Navrhujeme kompetenci v § 6 odst. 1 písmenu b) a e) 
stanovit Generálnímu ředitelství cel a v tomto ohledu 
provést související procesní úpravy.  
Generální ředitelství cel na rozdíl od krajských úřadů s 
tímto institutem již běžně pracuje. Nově tuto kompetenci 
stanovit krajskému úřadu je proti principu hospodárnosti. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Osobou oprávněnou k vypořádání uplatněných zásadních 
připomínek je Ing. Jiří Bartoš, e-mail: bartos.j@kr-
vysocina.cz, tel. 564 602 264. 
 
 
 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. Nejde o novou 
kompetenci krajských úřadů. Tato působnost je 
dána krajským úřadům již v platném zákoně. Jde 
o  zpřesnění působnosti krajského úřadu na 
základě zkušeností krajských úřadů s aplikační 
praxí při uplatňování zákona o dřevě.  
 

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínky  
Opakovaně dáváme ke zvážení podnět, aby kompetence 
krajských úřadů podle tohoto zákona byly svěřeny 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Výkon 
státní správy pak bude v této oblasti mnohem efektivnější, 
účinnější, rychlejší a levnější. Nyní se předpokládá aspoň 
předávání informací, ale bez těchto podkladů 
k nezákonnosti těžby nemůže krajský úřad úspěšně 
provádět své postupy, které ve svém důsledku pak vůči 
dotčeným osobám dubluje právě s orgány 
projednávajícími nezákonnost těžby. Navíc, ze sídla kraje 
je to do lesů mnohem dále (v našem kraji až 100 km), než 

Neakceptováno. Vysvětleno. Nejde o novou 
kompetenci krajských úřadů. Již při vlastním 
návrhu zákona se působnost podle tohoto zákona 
svěřila krajským úřadům z důvodu nadměrného 
přetěžování úřadů obcí s rozšířenou působností 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4ZJVSTT)

mailto:havir.frantisek@kr%20-%20jihomoravsky.cz
mailto:bartos.j@kr-vysocina.cz
mailto:bartos.j@kr-vysocina.cz


 32 

ze sídel měst. Ostatně, dokonce 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, apod. 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

1. V části 1 v novelizačním bodě 2 by měla být 
definice pověřené osoby upravena tak, aby 
obsahovala výlučně skutečné definiční znaky této 
osoby (slova „, která má odbornou a technickou 
způsobilost a podléhá dohledu a kontrole 
ministerstva“ nejsou definičním znakem – jde 
částečně o implicitní povinnost – a měla by být 
proto vypuštěna). 

2. Upozorňujeme, že je v textu předpisu v části 1 v 
novelizačním bodě č. 5 v § 4 odst. 1 uvedeno „v 
rozsahu stanoveném tímto zákonem“, ale toto 
sousloví v odst. 3 chybí. 

Doporučujeme sjednotit způsob uvádění výčtů v rámci 
celého materiálu (například v novelizačním bodě 6 v § 4a 
odst. 4 je, na rozdíl od jiných podobných výčtů, v textu 
písm. a) před slovem „příjmení“ a na konci tohoto písmene 
uvedena spojka „a“). 
Ing. Mgr. Karel Künzel 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Právní oddělení 
+420 221 624 211 
karel.kunzel@sujb.cz 

Vysvětleno.  Definice pověřené osoby upravena 
podle připomínky MF. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 4 odst. 3 doplněn o slova „v 
rozsahu stanoveném tímto zákonem“.  
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SVOL k § 12:  

Souhlasíme s podřazením spáchání skutkové podstaty 
podle § 12 odst. 1 písm. a), tj. „nepoužívá systém náležité 
péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní 
systém náležité péče“ a skutkové podstaty podle § 12 
odst. 1 písm. b), tj. „při kontrole nebo na vyžádání 
nepředloží požadované dokumenty nebo záznamy 
k systému náležité péče, nebo je předloží neúplné“ pod 
společnou skutkovou podstatu nového ustanovení § 12 
odst. 1 písm. a) návrhu zákona za účelem odstranění 
výkladových problémů. 
Zásadně však nesouhlasíme s tím, aby maximální výše 
pokut u fyzických osob nepodnikajících byla za všech 
okolností stejná jako u osob právnických a 
podnikajících fyzických osob. Stejnou výši maximálních 
pokut pro všechny hospodářské subjekty nevyžaduje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se 
stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky, ani zákon č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Navrhujeme, aby za přestupek podle § 12 odst.1 a) a 1b) 
byla u fyzických osob nepodnikajících zakotvena 
možnost správního trestu, kterým je napomenutí podle 
§ 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. Pakliže se fyzická osoba 
nepodnikající dopustí podobného jednání i 
v budoucnu, lze uložit pokutu dle návrhu novely. 

Odůvodnění: 
Navrhovaná novela klade neúměrné nároky na fyzické 
osoby nepodnikající, zejména vlastníky lesů s výměrou do 
10 ha. Tito vlastníci, kterých je v ČR mezi nestátními 
vlastníky naprostá většina (286.197 vlastníků z celkového 

Akceptováno. Upraveno. Výše pokut jsou 
stanoveny nikoliv neměnnou pevnou částkou, ale 
vždy „do“ uvedené částky. Je tedy na správním 
orgánu, jak uváží v případě právnické a fyzické 
osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn ustanovením 
umožňujícím za přestupek podle ust. § 12 odst. 1 
písm. a), spáchaný nepodnikající fyzickou osobou, 
uložit správní trest napomenutí. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4ZJVSTT)



 34 

počtu 293.545 vlastníků lesů v ČR), nemají v naprosté 
většině potřebné odborné, ani ekonomické zázemí pro 
zajištění požadavků všech na ně se vztahujících zákonů a 
vyhlášek, což je na jedné straně z působnosti těchto 
předpisů samozřejmě nevyjímá, ale na druhou stranu stát 
jako takový a současná nefunkční státní správa lesů jim 
současnou situaci nejenže neulehčuje, naopak hledá 
pouze cesty kontrolní, restriktivní a represivní.  
Lze se divit, při současné úrovni státní správy a kvalitě 
státem poskytovaných služeb OLH, kdy mnoho drobných 
vlastníků vůbec netuší, že nějakého OLH vůbec ze zákona 
má, že celá řada z téměř 290 tisíc drobných vlastníků lesů 
nikdy o povinnosti používat systém náležité péče dle 
nařízení o dřevě vůbec neslyšela? Navrhovanou novelou 
zákona jsou přitom tito vlastníci vystavování hrozbě pokuty 
až do výše 200.000 Kč, či případně 3 mil. Kč, při uvedení 
nezákonně získaného dříví na trh. Z výsledků kontrol 
hospodářských subjektů, jak je v důvodové zprávě 
uvedeno, jednoznačně vyplývá, že potenciálně 
nejrizikovější skupinou v oblasti provádění nelegálních 
těžeb jsou kromě dovozců právě nepodnikající fyzické 
osoby (vlastníci lesa do 10 ha). 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 995/2010 EU 
si vytklo za cíl řešit značný problém mezinárodní úrovně, 
kterým je dle EU nezákonná těžba, přispívající 
k odlesňování, znehodnocování lesa, ohrožující 
biologickou rozmanitost, podkopávající udržitelné 
obhospodařování a rozvoj lesa a přispívající k rozvoji 
pouští erozí půdy atd. Skutečně přispívají drobní vlastníci 
lesů v ČR svým hospodařením k odlesňování, 
znehodnocování lesa a ohrožení biologické rozmanitosti 
atd. tak závažně, že stát považuje za nutné namísto 
osvěty hrozit fyzickým osobám represemi a vysokými 
sankcemi? 
 
 Vážený pane ministře, věřím, že shledáte naši 
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zásadní připomínku za odůvodněnou. Osobou oprávněnou 
k vypořádání naší zásadní připomínky je Ing. Petr Jelínek, 
info@svol.cz 
 

Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů 

1. § 2 Vymezení pojmů  
Pro účely tohoto zákona se rozumí  
… 
d) pověřenou osobou Ústav pro hospodářskou úpravu 
lesů jako organizační složka státu zřízená 
Ministerstvem zemědělství podle zákona 
o hospodaření s majetkem České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, která má odbornou 
a technickou způsobilost a podléhá dohledu a 
kontrole ministerstva. 
 
Připomínka:  
Vymezení pojmů má sloužit k definování termínů. 
Definování instituce jako pověřené osoby není zcela 
v souladu s běžnou legislativní praxí. Doporučujeme zvážit 
ponechání v této podobě v § 2. 
 

2. § 3 Centrální evidence  
(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému 
náležité péče8) u  hospodářských subjektů a je 
informačním systémem veřejné správy9), který obsahuje 
informace  
  
b) poskytované orgány státní správy při uplatňování přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky10),  
 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a 
způsob, jakým tyto informace do centrální evidence 
předávají hospodářské subjekty a orgány státní správy při 
uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie,  
kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 

Neakceptováno. Ust. § 2 písm. d) bude 
ponecháno a upraveno v souladu s připomínkou 
MF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Ustanovení § 3 a 4 upraveno. 
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uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10).  
 
Připomínka:  
V novele zákona byl zcela ponechán § 3 ve stávajícím 
znění. V následujícím § 4 ale došlo k úpravě znění a 
orgány státní správy byly nahrazeny termínem příslušné 
orgány. Doporučujeme upravit terminologii v celém zákoně 
a subjekty, které mají uložené povinnosti označovat 
jednotně.  
3. § 4 Příslušné orgány 

(1) Příslušnými orgány podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky, v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem jsou 
ministerstvo, krajské úřady a Česká 
obchodní inspekce (dále jen „inspekce“).  

(2) …. 
              (3) Příslušnými orgány podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o zavedení 
režimu licencí pro dovoz dřeva jsou ministerstvo, 
Generální ředitelství cel a celní úřady. 
 
Připomínky:  
1. Příslušnými orgány jsou definovány ministerstvo, 
krajské úřady a Česká obchodní inspekce. § 6a ale ukládá 
povinnosti obecním úřadům s rozšířenou působností a 
Vojenskému lesnímu úřadu. Doporučujeme zvážit zahrnutí 
obou orgánů veřejné moci do příslušných orgánů 
vymezených v § 4  odst. 1. 
2. ve větě odst. 1 cit.: „podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky“  a obdobně v odst.3 cit.: “podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva jsou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text ponechán. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Text návrhu 
ponechán. 
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ministerstvo“ doporučujeme pro udržení formálních 
náležitostí předpisu apostrofy s odkazem na číslo 
konkrétního právního předpisu, na který je odkazováno. 
Obdobně je odkazováno na tyto právní předpisy i v dalších 
ustanoveních např. § 5 písm. h).  
 

4. § 8  
 (1) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání 
příslušných orgánů nebo pověřené osoby o kontrolovaném 
hospodářském subjektu, který uvádí na trh dřevo nebo 
dřevařské výrobky z ostatní produkce, příslušným 
orgánům nebo pověřené osobě o dovozu dřeva nebo 
dřevařských výrobků tyto informace:  
 
 
Připomínka:  
V ustanovení § 8 zůstalo při úpravách prvního odstavce 
spojení „na vyžádání“ ve vazbě na poskytování informací. 
Aplikační praxe od počátku účinnosti zákona na základě 
uzavřené dohody mezi ÚHÚL a GŘC probíhá v předávání 
komplexních dat o veškerém dovozu ve stanovených 
časových obdobích (nejprve byla data poskytována 
čtvrtletně, nyní probíhá měsíčně). Předávání ucelených 
kompletních dat se ukázalo jako nezbytná podmínka pro 
fungování kontroly dovozu, plánování kontrol, 
vyhodnocování trendů, podávání informací o vývoji, apod. 
Ponechání legislativní možnosti získávat pouze jednotlivá 
data na konkrétní vyžádání se nejeví jako žádoucí pro 
udržení současného stavu. Požadujeme přeformulovat 
toto ustanovení, aby předávání dat vůči pověřené osobě 
bylo adekvátní praxi.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  V ust. § 8 odst. 1 vypuštěna slova 
„na vyžádání“. 
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5. § 12  
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

  Přestupky 
 
 (1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro 
četnost a povahu kontrol kontrolních organizací  
a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně 

neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité 
péče, nebo 

b) při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované 
dokumenty nebo záznamy k systému náležité péče, 
nebo je předloží neúplné, nebo  

 
Zásadní připomínka: 
Zúžení sankčních ustanovení, konkrétně odstranění 
sankce za nepředložení dokumentů není vhodné a sankce 
za nepoužívání systému náležité péče popsané v písm. a) 
není adekvátní a nemůže už z podstaty věci nahradit 
odstraněné písm. b). Z kontrolní činnosti ÚHÚL máme 
zkušenosti a víme, že nepředložení dokumentů při 
kontrole není stejné jako nepoužívání systému náležité 
péče. Systém má velmi často subjekt neúplný, špatně 
sestavený, nevstupují do něj správné dokumenty, apod. 
ale bude argumentovat, že systém má a používá. 
Považujeme tuto připomínku za zásadní a navrhujeme 
ponechat písm. b) a možnost uložení sankce za 
nedostatek v předkládání adekvátních dokumentů. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  Tyto případy 
budou řešeny v rámci kontrolního řádu. 
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6. Další připomínky: 
 

1. Chybí závěrečný § s informací o nabytí účinnosti 
zákona.  

2. Novela se vůbec nezabývá § 3 CESNaP – ale, i za 
stávajícího znění lze přistoupit ke komplexnímu 
přepracování vyhlášky a SW.  

3. Zásadní připomínka: 
Doplnit povinnosti ORP předávat do centrální 
evidence informace 
o  souhlasech/nesouhlasech/podmínkách 
s těžbou dle § 33 odst. 3 lesního zákona, a 
o rozsahu LHO přebíraných vlastníky, kteří dle 
nich budou hospodařit. 
Informace o rozsahu těžeb, které jsou 
odsouhlaseny orgány SSL na úrovni ORP jsou 
nulové. Pro potřebu kontrol hospodářských 
subjektů je absence těchto informací zásadní 
nedostatek jak v oblasti plánování, tak v oblasti 
samotné realizace kontrolní činnosti (při přípravě 
novely byl tento bod zvláště zdůrazněn, přikládáme 
mu velkou důležitost). Podobně jako letitá absence 
ve zpracování dat LHE způsobuje komplikace při 
kontrolní a strategicko-plánovací činnosti, podobně 
u § 33 odst. 3 zjišťujeme absolutní chaos a nulitu 
informací. Úplně postačí, že není pro vydání 
stanoviska s navrženou těžbou dle § 33 odst. 3 
nastaveno žádné formální prostředí – tedy jak by 
takové stanovisko mělo vypadat, co obsahovat. 
Mnoho stanovisek probíhá formou „mlčky“ tedy 
nereagováním v zákonné lhůtě 30 dnů na 
předložený návrh. Celá praxe udělování stanovisek 
je velmi rozdílná a plná tzv. krajových odlišností. 
Zároveň nemáme k dispozici informace o rozsahu 
těžeb u majetků, kde vlastník protokolárně převzal 
LHO a je pro něj výše těžeb závazná. Proto je 
zahrnutí subjektů hospodařících na lesních 

 
 
Vysvětleno. Doplněn nadpis paragrafu 
o účinnosti. 
Neakceptováno. Vysvětleno. Není předmětem 
novely. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Úprava provedena 
v § 6a. Pokud jde o § 33 lesního zákona, tak se 
jeho novelizace nepředpokládá.  
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majetcích do 50ha do plánů kontrol velmi obtížné a 
jejich smysluplná a efektivní kontrola prakticky 
nereálná. 

 
 
Vypracovala: JUDr. Šárka Kordová  
V Praze dne 18.9.2018 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4ZJVSTT)


	Část materiálu: VII.
	Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
	1. Část 8. důvodové zprávy, zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je potřeba zásadním způsobem doplnit. Tato připomínka je zásadní.
	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů.  Jelikož se návrh osobních údajů týká (§ 4a v celé své šíři), musí být DPIA řádně provedeno. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.
	1. § 2 Vymezení pojmů 


	Vypracovala: JUDr. Šárka Kordová
	V Praze dne 18.9.2018



