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MZE poř. č. 11  

I. 

Název legislativního úkolu  

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související 
zákony 

Předkladatel 
Spolup řed- 

kladatel 1  
Stanovený termín 
předložení vlád ě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZE X 06.12 03.13 

 

Transpozice práva EU: Číselné ozna čení 
směrnic (na řízení) a jejich název v českém 

překladu  
Termín stanovený pro implementaci  

nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 

kterým se stanoví povinnosti 
hospodá řských subjekt ů uvádějících na 

trh d řevo a d řevařské výrobky 

      

      

03.13 

II. 

A. Kontext a definice problému  

A.1 Definice problém ů 

Adaptace 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 a dalších dosud nepřijatých nařízení Komise.  

A.2 Účel návrhu právního p ředpisu / cílový stav  

Přízpůsobení našeho právního řádu požadavkům přímo použitelných předpisů EU v oblasti 
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh hospodářskými subjekty změnou lesního zákona  
a některých dalších zákonů (celní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o České 
obchodní inspekci apod.) zejména s cílem stanovení kompetencí a působnosti kontrolních 
a dozorových orgánů, včetně stanovení sankcí. 

A.3 Odůvodn ění varianty p řípravy legislativního návrhu  

                                                           

1 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 
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Adaptaci 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 a dalších dosud nepřijatých nařízení Komise není možné, s ohledem na závazky  ČR 
vyplývající z jejího členství v orgánech EU, řešit jinou než legislativní cestou - návrhem změny 
lesního zákona a dalších souvisejících zákonů. 

A.4 Varianty posuzované v rámci v ěcného řešení, včetně stanoviska p ředkladatele ke 
zpracování RIA.  

Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování RIA?  

ANO  Vzhledem k navrhovanému legislativnímu řešení technického charakteru nebudou 
v rámci RIA posuzovány žádné varianty.  

NE        

A.5 Plánuje se s p řijetím návrhu zákona sou časně přijetí provád ěcích právních p ředpis ů 
s termínem nabytí ú činnosti sou časně se zákonem?  

 ANO     NE     

      

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která m ůže ovlivnit východiska legislativního 
návrhu?  2  

 ANO     NE     

V pracovních orgánech Evropské komise probíhá příprava návrhů několika implementačních 
nařízení Komise, které budou dále specifikovat samotný předmět nařízení Rady. 

 

B. Hodnocení dopad ů – procesní stránka  

B.1 Dot čené subjekty 

Fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh, orgány státního 
dozoru a kontroly (MZE, MŽP, MPO, GŘCel, ČOI, ČIŽP a ÚHÚL).   

B.2 Konzultace  

MŽP, MPO, GŘCel, ČOI, ČIŽP a ÚHÚL. 

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

Data ani zdroje statistik nejsou k dispozici. 

B.4 Spolupráce s úst ředními orgány státní správy  

Příprava legislativního návrhu vyžaduje spolupráci s ústředními orgány státní správy - MŽP, 

                                                           

2 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 
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MPO a s GŘCel, ČOI, ČIŽP a ÚHÚL. 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtn ěte, v p řípadě kladné odpov ědi dopady 
specifikujte.   

C.1 Dopady na státní rozpo čet a ostatní ve řejné rozpo čty  ANO     NE     

      

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

      

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje ), především v p řípadě návrhu na 
přenesený výkon státní správy  ANO     NE     

      

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupi ny obyvatel, zejména osoby sociáln ě 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní  menšiny)  ANO     NE     

      

C.6 Dopady na životní prost ředí  ANO     NE     

      

C.7 Dopady na rovnost muž ů a žen  ANO     NE     

      

 

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled dopadů 
zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za zpracování návrhu 
právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se zpracovatelem Přehledu 
dopadů.   

� Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., MZe, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního 
hospodářství, tel. 221 812 677, tomas.krejzar@mze.cz   

� Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., MZe, odbor koncepcí a ekonomiky lesního 
hospodářství, tel.: 221 812 261, katerina.ventrubova@mze.cz  

�        

 


