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III. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Návrhem 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 (senátní tisk 112), je změněno 
ustanovení § 6 tohoto zákona upravující kontrolní činnost krajských úřadů podle tohoto 
zákona. Při projednávání uvedeného zákona byl učiněn závěr, že namísto pověření by měly 
být kontrolní úřady vybaveny průkazem opravňujícím je ke kontrole podle zákona o dřevě.  

Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů 
moci prokazovat průkazem ke kontrole. Kontrolní řád v § 4 odst. 3 stanoví pro pověření ke 
kontrole formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, stanoví-li tak jiný 
právní předpis. Ve smyslu kontrolního řádu a při absenci možnosti použití průkazu ke 
kontrole v zákoně by tak mohlo být používáno pouze písemné pověření k jednotlivé 
konkrétní kontrole, což je z hlediska administrativního, technického, časového 
a ekonomického velice náročné. Průkazy budou vydávány krajskými úřady v souladu 
s metodikou Ministerstva vnitra ke kontrolnímu řádu (viz: www.mvcr.cz/odk v sekci 
„Metodické materiály – Kontrolní řád“).  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a vydává se 
v souladu se zmocňovacím ustanovením v zákoně o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh. 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a vydává se 
v souladu se zmocňovacím ustanovením v zákoně o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh. 

Navrhovaná vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě, 
nesouvisí s žádnými právními akty Evropské unie. 
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Navrhovaná vyhláška je tedy s předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie plně 
slučitelná. 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými 
zásadami práva Evropské unie. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, dopady v sociální 
oblasti, ve vztahu k zákazu diskriminace. Navrhovaná právní úprava nepředpokládá ani 
nepřináší žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí.  

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo dopady 
návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti mužů 
a žen. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního rizika. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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II. Zvláštní část 

 
K § 1 a příloze 

  V tomto ustanovení se odkazuje na přílohu vyhlášky, kde je zobrazen vzor průkazu 
ke kontrole podle zákona o dřevě s využitím metodiky Ministerstva vnitra ke kontrolnímu 
řádu. 

K § 2 

 Účinnost se navrhuje v závislosti na nabytí účinnosti novely zákona o dřevě, a sice  
patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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