
  
IV. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  
     Návrh vyhlášky o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh. 
 
1.2 Definice problému 
 

   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“).  

 
 Vzor průkazu je proto stanoven vyhláškou. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
 V současné době se kontrola provádí na základě konkrétního pověření ke kontrole.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 

 - hospodářské subjekty podle zákona o dřevě 
 - krajské úřady 
 
 
1.5 Popis cílového stavu 
  
 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. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

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. 
 
2. Návrh variant řešení 

 
2.1 Varianty regulatorně – technického řešení 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě návrhu vyhlášky. 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. 

Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení včetně nulové 
varianty, neboť taková řešení nesplňují výše uvedené požadavky. 

 

2.2. Varianty věcného řešení 

Varianta 1 – nulová 
 
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. 

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 
 

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“). 

 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty.  
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3.2 Náklady 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad 
na podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní 
rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh též nemá negativní sociální dopady 
a negativní dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

 
3.3 Přínosy 
 

Používání průkazu ke kontrole povede k snížení administrativní zátěže, která 
existovala v souvislosti s vydáváním jednotlivých konkrétních pověření.  
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – nulová 
 

Podle názoru Ministerstva zemědělství nelze nulovou variantu akceptovat. Důsledky 
tohoto řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika a 2.2. Varianty věcného řešení. 

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky: 
 

Tato varianta nepřináší z hlediska lesního hospodářství žádné nové náklady, ale pouze 
zřetelné přínosy, jímž je zcela jednoznačně snížení administrativní, technické, časové 
a ekonomické náročnosti. 

 

4. Návrh řešení 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta 1 – nulová 
Podle názoru Ministerstva zemědělství nelze nulovou variantu využít. Důsledky tohoto 

řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika a 2.2. Varianty věcného řešení. 

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 
  
 Varianta 2 je jedinou možností, kterou lze relativně rychle reagovat na novelu  zákona 

o dřevě  a na  závěr, že namísto pověření by měly být kontrolní úřady vybaveny průkazem 
opravňujícím je ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.  

.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
   
  Navrhované změny nepřinášejí nové povinnosti, jejichž dodržování by muselo být 
vynucováno orgány státní správy v lesním hospodářství nebo jinými správními orgány.  
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6. Přezkum účinnosti regulace 

K vlastnímu přezkumu účinnosti regulace předmětného návrhu vyhlášky, s ohledem 
na jeho legislativně technický charakter a vzhledem k jeho rozsahu, nebude docházet.  
 

7. Konzultace a zdroje dat 
Základem pro zpracování RIA byly poznatky odboru státní správy v lesním  

hospodářství z kontrol prováděných krajskými úřady podle zákona o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh. 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení:  Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.  
Funkce:   ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství 
Útvar:  odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství 
Telefon:   221 812 319 
E-mail:    tomas.krejzar@mze.cz 
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