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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 

• Dne 3. března 2013 vešlo v účinnost nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 
995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky

• (EUTR – EU Timber Regulation, dále jen 
„nařízení o dřevu“)



Cíl nařízení

• Hlavním cílem nařízení je snaha zabránit 
uvádění dřeva na trh EU, které nebylo 
vytěženo zákonným způsobem a omezit tak 
obchod s nelegálním dřívím.



Na koho se nařízení vztahuje

• Na všechny subjekty, které uvádějí dřevo a 
výrobky z něj poprvé na vnitřní trh EU

• Další články zpracovatelského řetězce včetně 
obchodníků musejí evidovat informace o svých 
dodavatelích a odběratelích, aby bylo možné 
zpětně vysledovat původ dřeva



Na koho se nařízení nevztahuje

• Na subjekty, které dřevo neuvedou na trh 
(použijí ho pro vlastní spotřebu)

• Nařízení se netýká recyklovaného dřeva a 
výrobků z recyklovaného dřeva, které již 
dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly by 
jinak odstraněny jako odpad 

• Přesný seznam dřeva a dřevařských výrobků z 
něj, kterých se nařízení týká je uveden v 
příloze nařízení



Dřevo z lesních vs. nelesních pozemků

• Nařízení nerozlišuje zda se jedná o dřevo 
pocházející z lesa, nebo například z parků či 
zahrad

• Rozhodující je, zda ho jeho majitel uvede na 
trh, nebo například sám spotřebuje



Tuzemské předpisy k nařízení o dřevu

• Zákon č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh

• Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a 
způsobu předávání informací do centrální 
evidence hospodářskými subjekty a orgány 
státní správy v oblasti uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh



Základní povinnosti subjeků
podléhajících nařízení

• Neuvádět na trh nelegálně vytěžené dřevo

• Vést systém náležité péče a pravidelně ho 
aktualizovat

• Obchodníci ve zpracovatelském řetězci musejí 
evidovat své dodavatele a odběratele



Sankce
Hospodářský subjekt se dopustí správního deliktu tím, že:

a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí 
svůj vlastní systém náležité péče (pokuta do 200 000 Kč, opakovaně do 
500 000 Kč)

b) při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo 
záznamy k systému náležité péče, nebo je předloží neúplné (pokuta do 
50 000 Kč, opakovaně do 100 000 Kč)

c) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky 
vyrobené z tohoto dřeva (pokuta do 3 000 000 Kč, opakovaně do 5 000 000
Kč)

Obchodník se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne při kontrole 
nebo na vyžádání požadované informace (pokuta do 50 000 Kč).



Co všechno je nelegálně vytěženým 
dřevem ?

• Dle § 2 zákona č. 226/2013 Sb. se jedná o 
dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem 
nebo jiným právním předpisem upravujícím 
těžbu dřeva

Poznámky pod čarou – nemají závazný charakter

• § 20 odst. 1 písm. d), § 20 odst. 3, § 24 odst. 5, § 25 odst. 3, § 33 odst. 3 
zákona č. 289/1995 Sb.

• Například § 295 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.



Systém náležité péče

Dokument, který musí obsahovat tyto tři 
základní prvky

• přístupu k informacím

• posouzení rizik 

• zmírnění zjištěného rizika



Postupy posouzení rizik

• Zajištění souladu s použitelnými právními předpisy, což 
může zahrnovat certifikaci nebo jiné režimy ověřování 
třetích stran, které se týkají souladu s použitelnými 
právními předpisy,

• šíření se nezákonné těžby konkrétních druhů dřevin,
• šíření se nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v 

zemi původu vytěženého dřeva nebo v regionu dané země, 
v němž bylo dřevo vytěženo, včetně uvážení výskytu 
ozbrojeného konfliktu,

• sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou 
Evropské unie na dovoz nebo vývoz dřeva,

• komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských 
výrobků,



Zmírnění zjištěného rizika

• Není-li riziko zjištěné během postupů 
posouzení rizik zanedbatelné, je nutno zavést 
postupy zmírňování rizika sestávající ze 
souboru opatření a postupů, které jsou 
odpovídající a přiměřené pro účinné snižování 
daného rizika



Vyhláška č. 285/2013 Sb – předávání 
informací

• Hospodářský subjekt, který má povinnost vést 
lesní hospodářskou evidenci o plnění 
závazných ustanovení plánu a evidenci o 
provedené obnově lesa podle lesního zákona, 
předává do centrální evidence informace za 
uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle 
přílohy k této vyhlášce.



Rámcový obsah systému náležité péče

• identifikační údaje majetku (název a číslo LHC nebo 
LHO, velikost majetku, právní vztah k majetku atd.)

• popis organizační struktury na majetku, uvedení 
oprávnění a odpovědností jednotlivých pracovníků

• soupis obecných i vnitropodnikových předpisů a 
norem, kterými je daný subjekt vázán

• popis způsobu měření, evidence a prodeje dříví

• soupis používaných dokladů, způsob jejich oběhu a 
schvalování (zejména číselníky, odvozní lístky a způsob 
vedení lesní hospodářské evidence).



Dohled nad dodržováním zákona

• Ministerstvo zemědělství, krajské úřady, 
Generální ředitelství cel a Česká obchodní 
inspekce. 

• Ministerstvo zemědělství pověřilo prováděním 
odborných činností pověřenou osobu, kterou 
je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.



Děkuji za pozornost

Ing. Zbyněk Šafráenk


