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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 30893/2019-MZE-11191, ze dne 12.6.2019, s termínem dodání stanovisek do 3.7.2019, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Připomínka:  

K názvu vyhlášky 
Doporučujeme slova „zákona o dřevě“ nahradit slovy 
„zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“, 
neboť součástí názvu zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 
183/2017 Sb., není zkrácený název ve smyslu čl. 30 odst. 
1 legislativních pravidel vlády.  
K příloze 
Návrh vyhlášky v úvodní větě zavádí legislativní zkratku 
„zákon“. Tuto zkratku doporučujeme důsledně užívat i 
v příloze, která tvoří nedílnou součást právního předpisu, 
namísto nezavedeného zkráceného názvu „zákon o 
dřevě“. Navrhujeme tedy slova „zákona o dřevě“ nahradit 
slovem „zákona“, nebo s ohledem na znění § 1 návrhu 
vyhlášky nadbytečný odkaz na zákon zcela vypustit 

 
 
Akceptováno. Název upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Příloha upravena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

K nadpisu vyhlášky: 
 
1. Slovo „VYHLÁŠKA“ doporučujeme uvést tučně (čl. 30 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
2. Za číslem „2019“ doporučujeme neuvádět čárku. 
3. Slova „zákona o dřevě“ doporučujeme nahradit slovy 
„zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“. 
 
K nadpisu § 1: 
 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Doporučujeme slovo „služebního“ vypustit a za slovo 
„průkazu“ doporučujeme vložit slovo „pověřeného“. Tato 
formulace podle našeho názoru lépe odpovídá zákonnému 
zmocnění. 
K příloze: 
V bodě 1 písm. a) doporučujeme slova „zákona o dřevě“ 
vypustit a nahradit je citací podle Legislativních pravidel 
vlády. 
K bodu 1 písm. c) upozorňujeme na to, že Legislativní 
pravidla vlády neužívají obrat „v platném znění“ (to platí i 
pro rubové vyobrazení strany vzoru průkazu).  
 

 
 
 
 
Akceptováno. Text přílohy upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší kontrolní úřad 1. K názvu vyhlášky 
U zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, nebyl zaveden zkrácený název „zákon o 
dřevě“, a zavedení tohoto zkráceného názvu není 
obsaženo ani v návrhu jeho současně projednávané 
novely (sněmovní tisk č. 332). V názvu vyhlášky proto 
doporučujeme uvést plný název předmětného zákona. 

2. K příloze - vzor průkazu 
V citaci zákona č. 226/2013 Sb. uvedené na rubové straně 
vzoru průkazu doporučujeme slova „v platném znění“ 
nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 
 

 
Akceptováno. Název upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text přílohy upraven. 
 

ÚV ČR K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
obecně: 
Stanovení úrovně podrobnosti hodnocení dopadů je plně 
v kompetenci předkladatele, který by však měl 
zohledňovat princip proporcionality. Vzhledem k tomu, že 
návrh vyhlášky evidentně nepřinese žádné nové ani 
rozsáhlé dopady, se zpracování hodnocení dopadů 

Akceptováno. Text závěrečné zprávy upraven ve 
smyslu doporučení. 
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v tomto případě jeví jako zcela zbytečné.  

U materiálů tohoto typu, předkládaných mimo Plán 
přípravy vyhlášek, příště doporučujeme požádat o výjimku 
ze zpracování RIA, jinak se RIA stává zbytečnou 
administrativní zátěží jak pro zpracovatele, tak pro 
hodnotitele – což jejím smyslem rozhodně není. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
v této podobě navíc nesplňuje požadavky zakotvené v 
Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (OZ 
RIA), a to ani po formální, ani po obsahové stránce. 
Nejkřiklavějším příkladem je strana 2, na které se totožné 
souvětí („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.“) 
opakuje čtyřikrát (!) a popáté je uvozeno tak, že výsledné 
sdělení popírá smysl předkládaného materiálu 
(„Neprovedení návrhu vyhlášky by fakticky znamenalo 
rezignovat na vysokou administrativní náročnost 
související s používáním pouze písemného pověření 
k jednotlivé konkrétní kontrole, což je z hlediska 
administrativního, technického, časového a ekonomického 
velice náročné.“). 

Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme 
předkladateli upravit strukturu a obsah ZZ RIA tak, aby 
v první řadě definovala problém (písemné pověření je 
z vícera důvodů náročné), a poté předkládala varianty jeho 
řešení (průkaz je vhodnější), pokud možno v co 
nejjednodušší a nejsrozumitelnější podobě a bez 
zbytečného opakování již popsaného. 
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Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

K názvu vyhlášky: 
1. „Zákon o dřevě“ není zavedenou legislativní 

zkratkou pro zákon č. 226/2016 Sb., o uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh. Doporučujeme 
název vyhlášky a obsah materiálu adekvátně 
upravit – tj. buď příslušnou zkratku v materiálu 
zavést, nebo ji nepoužívat. 

K návrhu vyhlášky: 
2. Str. 2, část 1. Popis, písm. b) ve 4. řádku 

doporučujeme za slovo „jméno,“ vložit slova „ 
popřípadě jména,“. 

3. Str. 2, část 1. Popis, písm. b) v 8. řádku 
doporučujeme na konci názvu vyhlášky č. 
400/2011 Sb. uvést slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“.  

4. Str. 2, část 1. Popis, písm. c) ve 3. řádku 
doporučujeme slova „v platném znění“ nahradit 
slovy „ve znění pozdějších předpisů“  

5. Str. 2, část 1. Popis, písm. c) ve 4. řádku 
doporučujeme za slovo „jméno,“ vložit slova „ 
popřípadě jména,“. Dáváme ke zvážení, zda by i 
nadřízená osoba neměla mít možnost uvést ke 
svému jménu, popř. jménům a příjmení svůj titul. 

K odůvodnění: 
1. Upozorňujeme, že podle čl. 14 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády by měla být závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace uvedena jako 
samostatná část materiálu, na jejíž závěry se ve 
vybraných částí odůvodnění odkazuje. 

2. Str. 5 – z odůvodnění vyplývá, že předložený návrh 
vyhlášky nebude mít žádný dopad na státní 
rozpočet. Máme za to, že by v materiálu měly být 
vyčísleny náklady na pořízení průkazu ke kontrole, 
jehož vzor se vyhláškou stanoví, a alespoň 
odhadované počáteční a následně každoroční 
náklady na jeho pořízení a obnovu. 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je 

 
Akceptováno. Název upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text upraven v souladu 
s ostatními připomínkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text odůvodnění a Závěrečné 
zprávy upraven.  
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Přesné náklady 
nelze vyčíslit. 
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pověřena Pavla Kirchhofová, (tel. č.: 224 853 199, 
email: kirchhofova@mpo.cz) 

Ministerstvo vnitra K nadpisu: 
1. Upozorňujeme, že „zákon o dřevě“ právní řád České 

republiky neobsahuje a ani jej (či obdobnou legislativní 
zkratku) nezná, tudíž považujeme za matoucí jej použít 
v nadpisu prováděcího právního předpisu. 
Doporučujeme zvolit jiný nadpis, který by více 
zohlednil, že se jedná o vzor průkazu zaměstnance 
krajského úřadu pověřeného vykonávat kontrolní 
činnost při uvádění dřeva a dřevěných výrobků na trh. 

2. Dále v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme čárku za číslem 2019 
vypustit pro nadbytečnost. 

 
K § 1: 
1. Doporučujeme ustanovení včetně nadpisu 

přeformulovat. Dle našeho názoru je v nadpisu zcela 
nadbytečně uvedeno slovo „služebního“, což dokazuje 
i nadpis navrhované přílohy, doporučujeme ustanovení 
§ 1 uvést do souladu s textem přílohy. Navrhujeme 
využít znění § 6 odst. 2 a 3 zákona č. 226/2013 Sb. 
uvedené ve sněmovním tisku č. 332 a použít slova 
„vzor průkazu zaměstnance krajského úřadu pro výkon 
kontrolní činnosti“. 

2. Rovněž dáváme na zvážení, zda zachovat odkaz na 
ustanovení zákona o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, tedy slova „podle § 6 odst. 3 zákona“, 
když celá vyhláška je právě k provedení tohoto 
ustanovení. 

 
K § 2: 
 Podotýkáme, že účinnost prováděcího právního 
předpisu je nezbytné sladit s účinností vládního návrhu 
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 

Akceptováno. Název upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven v souladu s ostatními 
připomínkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Předkladatel je si této skutečnosti 
vědom.  
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České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní 
tisk č. 332). 
 
K příloze: 
1. Obdobně jako u nadpisu vyhlášky nedoporučujeme ani 

v nadpisu přílohy hovořit o „zákoně o dřevě“, neboť 
takový zákon právnímu řádu není znám. 

2. V popisu lícové strany průkazu dáváme na zvážení 
nahrazení věty „Technické provedení fotografie 
odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., 
kterou se provádí zákon o občanských průkazech a 
zákon o cestovních dokladech.“ větou „Požadavky 
na technické provedení fotografie odpovídají 
technickým požadavkům kladeným na fotografie pro 
vydání občanského průkazu.“ (srov. vyhlášku č. 
63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance 
pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu 
ve služebních vztazích státních zaměstnanců). 

3. V popisu rubové strany průkazu navrhujeme slova „v 
platném znění“ nahradit slovy „ve znění pozdějších 
předpisů“. 

4. Za bod „2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu“ je 
nezbytné tento obraz také vložit. Popř. text bodu „3. 
Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu“ vložit až za 
vyobrazení lícové strany vzoru průkazu. Rovněž 
doporučujeme vyobrazení průkazu přizpůsobit jeho 
popisu, tedy zohlednit například to, že průkaz má mít 
zaoblené rohy. 

 
K předkládací zprávě: 
 Dovolujeme si podotknout, že předkládací zpráva 
je v elektronické knihovně eKLEP informačním systému 
ODok Úřadu vlády České republiky vložena jako materiál 
„Závěrečná zpráva RIA“. 
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: 
Mgr. Petra Soklová, e-mail: petra.soklova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 317 

 
 
 
Akceptováno. Text přílohy upraven po dohodě 
s MV. 
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Ministerstvo zahraničních 
věcí  

Doporučuje se zvážit vhodnost použití sousloví „zákon 
o  dřevě“, jímž se, jak vyplývá z kontextu, rozumí zákon 
č.  226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Uvedené sousloví 
se používá v názvu navrhovaného podzákonného 
předpisu i jeho textu, aniž by však bylo zavedeno jako 
legislativní zkratka (ať již v zákoně č. 226/2013 Sb., v jeho 
novele z r. 2017 či ve znění jeho navrhované novely nyní 
projednávané v Parlamentu České republiky /viz sněmovní 
tisk č. 332/). 
 

Akceptováno.  Název upraven.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

V názvu vyhlášky je text „podle zákona o dřevě“, avšak 
zákon, k jehož provedení je navrhovaná vyhláška, nemá 
zkrácený název. Zákon o dřevě je patrně pouze v praxi 
používaný název, nikoli název oficiálně publikovaný ve 
Sbírce zákonů. Doporučujeme proto v názvu vyhlášky 
uvést oficiální název zákona.  
 

Akceptováno.  Název upraven. 

Ministerstvo financí Připomínky:  
1) K názvu vyhlášky: Upozorňujeme, že název zákona, k 
jehož provedení je vyhláška vydávána, je „zákon 
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“. V názvu 
vyhlášky proto není možné použít neexistující název 
zákona. Z tohoto důvodu je třeba v názvu zákona slovo 
„dřevě“ nahradit slovy „uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh“. Totožná připomínka platí i pro název 
přílohy k vyhlášce a její bod 1 písm. a). 

2) K uvozovací větě: Doporučujeme pro zákon 
č. 226/2013 Sb. nezavádět legislativní zkratku, a to 
s ohledem na to, že je v následujícím textu použita pouze 
jednou. V návaznosti na to pak doporučujeme v § 1 uvést 

 
Akceptováno.  Název upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text ponechán. 
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plnou citaci tohoto zákona. 

3) K § 2: Doporučujeme stanovit nabytí účinnosti vyhlášky 
pevným datem s potřebnou legisvakanční lhůtou 
s ohledem na probíhající legislativní proces projednávání 
novely zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 332).  V této 
souvislosti upozorňujeme, že vyhláška nesmí nabýt 
účinnosti dříve než předmětná novela zákona. 

4) K odůvodnění: Upozorňujeme, že předkladatel uvádí 
v obecné části odůvodnění závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
(RIA), což není v souladu s čl. 16 odst. 2 (resp. čl. 14 odst. 
2) LPV -  v důvodové zprávě by měla být obsažena jen 
stručná shrnutí závěrečné zprávy RIA a závěrečná zpráva 
RIA by měla být uvedena jako samostatná část materiálu. 

5) K příloze: V části „1. Popis“, písm. b) by mělo být dle 
vyobrazení lícové strany vzoru průkazu správně uvedeno 
„titul, jméno, příjmení“. 

6) K příloze: Za částí „2. Vyobrazení lícové strany vzoru 
průkazu“ by mělo následovat samotné vyobrazení lícové 
strany, které je v materiálu nyní uvedeno až v části „3. 
Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu“. 

 
Neakceptováno. Text s ohledem na probíhající  
legislativní proces zákona ponechán. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text odůvodnění a závěrečné 
zprávy upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno.  Vyobrazení upraveno. 

Ministerstvo kultury Vzhledem k tomu, že zákon č. 226/2013 Sb., o 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb., nemá zkrácený název „zákon o 
dřevě“, nedoporučujeme uvádět ani v názvu návrhu 
vyhlášky takovou zkratku. 
 

Akceptováno.  Název upraven. 
 

Moravskoslezský kraj 1. PŘIPOMÍNKA 
Rozměry průkazu jsou vyhláškou v bodě 1 přílohy 
stanoveny, avšak náhled je odlišný – mnohem větší a bez 
zaoblených okrajů. Znak české státnosti je na šedém 
podkresu, což nevypadá vizuálně dobře. Pole pro jméno 

Akceptováno.  Text přílohy upraven. 
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a příjmení je příliš malé – při delším příjmení se tam celé 
nevejde, bude se překrývat s polem pro znak státnosti. 
Navrhujeme dát znak celkově jako podkres pod text 
průkazu. 
2. PŘIPOMÍNKA 
Ve spodní části rubové strany průkazu je uveden text 
„Zneužití průkazu je trestné. Nálezce tohoto průkazu 
se žádá o jeho odevzdání na nejbližší krajský úřad nebo 
úřadovnu Policie ČR.“. 
 
Žádost o vrácení nalezeného průkazu navrhujeme 
přeformulovat ve smyslu „vrátit na krajský úřad, který 
průkaz vydal“. 

 

 
 
 
 
 
Neakceptováno. Text s ohledem na praxi 
s ostatními průkazy ponechán. 
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