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Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

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

Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
Ustanovení
§ 2) písm. a) a
b)

Obsah
Vymezení pojmů

Celex č.
32010R0995

Ustanovení
Čl. 2 odst. a)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích4) na
území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z
tohoto dřeva,
b) ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející
z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se
rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze
dřevin rostoucích a vytěžených mimo les 5),

Obsah
„dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské
výrobky uvedené v příloze, s výjimkou dřevařských
výrobků či součástí takových výrobků, které byly
vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských výrobků, které již
dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly by jinak
odstraněny jako odpad, ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19.
listopadu 2008 o odpadech(2);
_________________________
(2)

Úřední věstník L 312, 22.11.2008, s. 3.

_________________________
4)

§ 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
5)

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 písm. c)

c) nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle
písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem 6)
a jinými právními předpisy upravujícími těžbu dřeva 7).
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_________________________
6)

§ 20 odst. 1 písm. d) a odst. 3, § 24 odst. 5, § 25 odst. 3,
§ 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon).
7)

Například § 295 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 2 písm. g)

„nezákonně vytěženým“ dřevo vytěžené v rozporu s
použitelnými právními předpisy v zemi původu
vytěženého dřeva;

§ 3 odst. 1

(1) Centrální evidence systémů náležité péče slouží k
potřebám kontroly systémů náležité péče8) u
hospodářských subjektů a je informačním systémem
veřejné správy, který obsahuje informace

32010R0995

Čl. 4 odst. 2 a 3

________________________
8)
Čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 995/2010 a prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012.

§3 odst. 1 písm. c) sloužící k celkovému hodnocení uplatňování10) přímo
c)
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky,

3. Každý hospodářský subjekt udržuje a pravidelně
hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá, s
výjimkou situace, kdy hospodářský subjekt využívá
systém náležité péče zavedený kontrolní organizací
uvedenou v článku 8. Jako základ systému náležité péče
lze využít stávající vnitrostátní systém dohledu podle
vnitrostátního práva a případné dobrovolné správní
systémy, které splňují požadavky stanovené tímto
nařízením.
32010R0995

Čl. 20 odst. 1 a 2

1. Členské státy předloží Komisi do 30. dubna každého
druhého roku následujícího po 3. březnu 2013 zprávu o
uplatňování tohoto nařízení v předchozích dvou letech.
2. Na základě těchto zpráv Komise vypracuje zprávu,
kterou každé dva roky předloží Evropskému parlamentu a
Radě. Při vypracovávání zprávy Komise přihlédne k
pokroku, jehož bylo dosaženo při uzavírání a realizaci
dobrovolných dohod o partnerství FLEGT podle nařízení
(ES) č. 2173/2005, a k tomu, nakolik přispěly k omezení
přítomnosti nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských
výrobků z tohoto dřeva na vnitřním trhu.

________________________
10)

Čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 995/2010.
§ 10, písm. f)

2. Hospodářské subjekty při uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh vykonávají náležitou péči. Za tímto účelem
použijí rámec postupů a opatření vymezený v článku 6
(dále jen „systém náležité péče“).

f) předkládá ministerstvu do 30. března každého druhého
roku následujícího po 3. březnu 2013 podklady pro
zprávu26) o uplatňování přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a
dřevařské výrobky,
________________________
26)

Čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 995/2010.
§ 3 odst.
písm. d)

1 d) sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na
základě analýzy rizik11),
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_________________________

Čl. 10 odst. 1 a 2

1. Příslušné orgány provádějí kontroly k ověření, zda
hospodářské subjekty splňují požadavky stanovené v
článcích 4 a 6.
2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou prováděny podle
pravidelně aktualizovaného plánu a přístupem založeným
na analýze rizika. Kontroly mohou být taktéž prováděny v

11)

Čl. 10 odst. 1a 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 995/2010.
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§ 10 písm. a)

případě, že příslušný orgán má k dispozici významné
informace, včetně opodstatněných obav třetích osob,
týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany
hospodářského subjektu.

a) kontroluje u hospodářských subjektů dodržování čl. 4 a
6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky9) a dodržování přímo
použitelného předpisu Komise o prováděcích pravidlech
pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol
kontrolních organizací25),
______________________
9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
995/2010.
25)

§ 3 odst.
písm. e)

1

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012

e) sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací 12),
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Čl. 8 odst. 4

4. Příslušné orgány vykonávají v pravidelných
intervalech kontroly s cílem ověřit, že kontrolní
organizace vykonávající činnost v rámci jurisdikce
příslušných orgánů nadále plní funkce uvedené v
odstavci 1 a splňuje požadavky stanovené v odstavci 2.
Kontroly mohou být taktéž prováděny v případě, že
příslušný orgán členského státu má k dispozici
relevantní informace, včetně opodstatněných obav
třetích osob, nebo v případě, že zjistil nedostatky při
provádění systému náležité péče, jenž byl zaveden
kontrolní organizací, ze strany hospodářských subjektů.
Zpráva o kontrolách se zpřístupní v souladu se směrnicí
2003/4/ES.

32010R0995

Čl. 11 odst. 1 a 2

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy o kontrolách
stanovených v čl. 10 odst. 1 s uvedením zejména jejich
povahy a výsledků, včetně uložení zavedení
nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5. Záznamy o
všech kontrolách se uchovávají nejméně pět let.

_________________________
12)

Čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 995/2010.

§ 3 odst.
písm. f)

§4

1

f) sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik
uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských
výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů o
kontrolách13)
__________________________
13)
Čl.11 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 995/2010.
(1) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh jsou
a) ministerstvo,
b) krajské úřady,
c) Česká obchodní inspekce (dále jen „inspekce“),
d) Generální ředitelství cel.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se zpřístupní v
souladu se směrnicí 2003/4/ES.
32010R0995
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Čl. 7 odst. 1

1. Každý členský stát určí jeden či několik příslušných
orgánů odpovědných za uplatňování tohoto nařízení.

§ 5 písm. a)

Ministerstvo
a) pověří prováděním odborných činností uvedených v §
10 organizační složku státu (dále jen „pověřená osoba“)
zřízenou podle zákona upravujícího hospodaření s
majetkem České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích14), která má odbornou a technickou způsobilost a
podléhá dohledu a kontrole ministerstva,
_________________________
14)
§ 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 9 odst. 1

§ 5 písm. b)

§ 10 písm. d)

(1) Příslušnými orgány 22) 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 inspekce.
___________________________
22)
Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 995/2010
Ministerstvo
b) neprodleně informuje Komisi v případě, že kontrolní
organizace již neplní funkce nebo již nesplňuje
požadavky15) stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a
dřevařské výrobky a v přímo použitelném předpisu
Evropské unie o procedurálních pravidlech pro uznávání
kontrolních organizací a odejímání takových uznání,,

32010R0995

Pověřená osoba
d) provádí kontrolu kontrolních organizací z hlediska
požadavků stanovených v čl. 8 přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a
dřevařské výrobky, a v případě zjištěných nedostatků
dává ministerstvu podklady pro informování Komise15),
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Čl. 8 odst. 5

5. Pokud příslušný orgán určí, že kontrolní organizace
již neplní funkce uvedené v odstavci 1 nebo již
nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 2,
neprodleně informuje Komisi.

§ 5 písm. c)

_________________________
15)
Čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 995/2010.
Ministerstvo
c) na žádost Komise se vyjadřuje k návrhům na uznání
nebo odejmutí uznání kontrolní organizaci Komisí16),

32010R0995

_________________________
16)
Čl. 8 odst. 3 a 6 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 995/2010.

§ 6 písm. a)

a) kontrolují na základě podnětu inspekce nebo pověřené
osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a
dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného
předpisu Evropské unie o zajištění jednotného provádění
systému náležité péče a pravidelných kontrol kontrolních
organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které
využívají systém náležité péče zavedený kontrolní
organizací17)

§ 11

Hospodářský subjekt může za základ systému náležité
péče17) využít lesní hospodářský plán nebo protokolem
převzatou lesní hospodářskou osnovu a navazující lesní
hospodářskou evidenci doplněnou o údaje uvedené v čl. 6
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky.

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 6

32010R0995

Čl. 4 odst. 3

32010R0995

Čl. 10 odst. 5

3. Komise po konzultaci s příslušným členským státem či
státy uzná za kontrolní organizaci žadatele, který splňuje
požadavky uvedené v odstavci 2.
6. Pokud Komise zjistí, že kontrolní organizace již neplní
funkce stanovené v odstavci 1 nebo požadavky uvedené v
odstavci 2, zejména na základě informací sdělených podle
odstavce 5, uznání kontrolní organizace odejme. Komise
před odejmutím uznání kontrolní organizace informuje
dotčené členské státy.

3. Každý hospodářský subjekt udržuje a pravidelně
hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá, s
výjimkou situace, kdy hospodářský subjekt využívá
systém náležité péče zavedený kontrolní organizací
uvedenou v článku 8. Jako základ systému náležité péče
lze využít stávající vnitrostátní systém dohledu podle
vnitrostátního práva a případné dobrovolné správní
systémy, které splňují požadavky stanovené tímto
nařízením.

_______________________
17)

Čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 995/2010
§ 6 písm. b)

b) v rámci kontrol podle písmene a) mohou uložit
zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo
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5. Aniž by tím byl dotčen článek 19, jsou-li v důsledku
kontrol uvedených v odstavci 1 zjištěny nedostatky,

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky,

příslušné orgány mohou uložit zavedení nápravných
opatření, která má hospodářský subjekt přijmout. Kromě
toho mohou v závislosti na povaze zjištěných nedostatků
členské státy přijmout okamžitá prozatímní opatření,
včetně:
a) zabavení dřeva a dřevařských výrobků;
b) zákazu obchodování se dřevem a dřevařskými
výrobky.

§ 9 odst. 2

§ 9 odst. 3)
písm. c)

§ 10 písm. g)

(2)Příslušné orgány, s výjimkou inspekce, přijímají
oznámení23) od kontrolních organizací o významných
nebo opakovaných porušeních povinností ze strany
hospodářských subjektů, využívajících systém náležité
péče zavedený kontrolními organizacemi,
_________________________
23)
Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 995/2010
c) vykonávají spolupráci podle čl. 12 přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a
dřevařské výrobky.

i) poskytuje hospodářským subjektům technickou pomoc
a poradenství a usnadňuje jim výměnu a šíření
příslušných informací27) o nezákonné těžbě dřeva

32010R0995

Čl. 8 odst.
písm. c)

32010R0995

Čl. 12

1,

c) přijímají odpovídající opatření v případě, že
hospodářský subjekt řádně nevyužívá svůj systém
náležité péče, a oznamují příslušným orgánům případy
významných nebo opakovaných porušení ze strany
hospodářského subjektu.

1. Příslušné orgány spolupracují mezi sebou, se
správními orgány třetích zemí a s Komisí, aby zajistily
dodržování tohoto nařízení.
2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány jiných
členských států a s Komisí vyměňují informace o
závažných nedostatcích zjištěných kontrolami podle čl.
8 odst. 4 a čl. 10 odst. 1 a druzích sankcí uložených
podle článku 19.

32010R0995

Čl. 13

Technická pomoc, vedení a výměna informací
1. Aniž by tím byla dotčena povinnost hospodářských
subjektů vykonávat náležitou péči podle čl. 4 odst. 2,
mohou členské státy za případné podpory Komise
poskytovat hospodářským subjektům technickou a
jinou pomoc a vedení, přičemž berou v potaz postavení
malých a středních podniků s cílem usnadnit
hospodářským subjektům plnění požadavků tohoto
nařízení, zejména pokud jde o provádění systému
náležité péče v souladu s článkem 6.

_________________________
27)
Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
995/2010.

2. Členské státy mohou za případné podpory Komise
usnadnit výměnu a šíření příslušných informací o
nezákonné těžbě dřeva, zejména s cílem pomoci
hospodářským subjektům při posuzování rizika, jak
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stanoví čl. 6 odst. 1 písm. b), a o osvědčených
postupech v souvislosti s prováděním tohoto nařízení.
3. Pomoc se poskytuje způsobem, který zabraňuje
střetu s úkoly příslušných orgánů a zachovává jejich
nezávislost při prosazování tohoto nařízení.
§ 12

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických
osob
(1) Hospodářský subjekt se dopustí správního deliktu 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,
b) při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované
dokumenty nebo záznamy k systému náležité péče, nebo
je předloží neúplné, nebo
c) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské
výrobky vyrobené z tohoto dřeva.

32010R0995

(2) Obchodník se dopustí správního deliktu tím, že v
rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky,
neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované
informace.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. b) nebo odstavce 2,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. c).
(4) Byl-li správní delikt podle odstavce 1 spáchán
opakovaně, uloží se pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písmene b),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
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Čl. 19, odst. 1

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření
nezbytná pro provádění těchto pravidel.

písmene a),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písmene c).
(5) Správní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za
nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

32010R0995

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
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