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1.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 
2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh 
drevo a výrobky z dreva 

2.  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných
pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a 
povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych 
subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

EUTR – European Timber Regulation – jedná sa o prvú legislatívu EÚ, ktorá zavádza 
systémové opatrenia na komplexnú elimináciu obchodovania s nelegálne 
vyťaženým drevom a výrobkami z takéhoto dreva na území EÚ , bez ohľadu na to či 
ide o tovar pochádzajúci z EÚ, alebo dovezený do EÚ   



 Podľa uvedeného nariadenia od 3.marca 2013 :

- Slovenská republika mala určiť orgány, ktoré budú nariadenie č. 995/2010 
vykonávať

- Slovenská republika mala určiť výšku pokút a sankcií, ktoré majú byť účinné, 
primerané a odradzujúce



 1.  Zákon  č. 113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh 
a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v 
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a zákona č.292/2014 Z.z.  O 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 2. Účinnosť zákona od 1.7.2018.



 Orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný 
trh je:

 a) ministerstvo pôdohospodárstva

 b) ministerstvo obrany

 c) okresný úrad v sídle kraja

 d) okresný úrad

 e) Slovenská lesnícko – drevárska inšpekcia



 Vytvára sa ako orgán štátnej správy na základe nariadenia č.995/2010 a zákona NR 
SR  č.113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh ( zákon o 
dreve), 

 Kompetencie - vykonávanie bezodplatnej poradenskej činnosti

- vykonávanie dozorov nad hospodárskymi subjektami, obchodníkmi               

a prepravcami

- ukladanie opatrení hosp. subjektom, obchodníkom, prepravcom

- poskytovanie súčinnosti colným orgánom a iným orgánom ŠS 

- rozhodovanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch 

- spolupracuje s ostatnými orgánmi ŠS, orgánmi policajného zboru, 



 Hospodársky subjekt je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba ktorá uvedie drevo
a výrobky z dreva

a) prvýkrát na vnútorný trh,

b) akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na techniku predaja

c) v rámci obchodnej činnosti či už za poplatok alebo bezplatne

Môže sa jednať o domáci HS čo je vlastník, správca, nájomca, obhospodarovateľ,
osoba majúca oprávnenie k ťažbe dreva alebo dovozcu.

 Povinnosti hospodárskeho subjektu:

a) neuvádzať nelegálne vyťažené drevo na trh

b) uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh náležitú starostlivosť prostredníctvom

systému náležitej starostlivosti ( DDS )

c) udržiavať a pravidelne vyhodnocovať systém náležitej starostlivosti



 Obchodník s drevom alebo s výrobkami z dreva:

má povinnosť vysledovateľnosti, prostredníctvom dodávateľsko-odberateľského
reťazca identifikovať hospodárske subjekty alebo obchodníkov, ktorí dodali drevo
alebo výrobky z dreva to znamená, že obchodník zodpovedá za hodnoverné
preukázanie spôsobu nadobudnutia a predaja dreva alebo výrobkov z dreva.

Obchodník má povinnosť pri predaji dreva a výrobkov z dreva uchovávať doklady
preukazujúce nadobudnutie dreva a výrobkov z dreva a oprávnenie obchodovať sa
nimi po dobu 5 rokov.

Ak obchodník nie je zároveň hospodársky subjekt nemusí zavádzať DDS.



 Prepravca je povinný pri preprave dreva a výrobkov preukázať sa nezameniteľne 
identifikovaným dokladom (doklad o pôvode dreva resp. iný), z ktorého sú zrejmé 
tieto údaje:

 a) pôvod dreva a výrobkov z dreva

 b) druh dreviny 

 c) množstvo dreva a výrobkov z dreva vyjadrené počtom

 d) ak ide o surové drevo, objem alebo hmotnosť surového dreva a zaradenie do 
kvalitatívnej triedy

 e) odosielateľ, adresát a príjemca dreva a výrobkov z dreva ak ním nie je 
prepravca

 f) dátum a čas prepravy alebo

 g) slovné a číselné označenie účtovného dokladu o prevode vlastníctva alebo držby 
dreva a výrobkov z dreva vrátane ich prevzatia na prepravu

 Prepravca je povinný tieto doklady uchovávať najmenej 5 rokov odo dňa prevzatia 
dreva a výrobkov z dreva na prepravu.  



 Obsahuje v sebe tri základné prvky: prístup k informáciám, analýza a hodnotenie 
rizika, zmierňovanie rizika

1) opatrenia a postupy zabezpečujúce prístup k informáciám o dodávke dreva alebo 
výrobkov z dreva, ktoré hospodársky subjekt uviedol na trh

2) postupy hodnotenia rizika, ktoré hospodárskemu subjektu umožňujú analyzovať a 
hodnotiť riziko uvedenia na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov 
získaných z takéhoto dreva

3) postupy na zmierňovanie rizika, v prípade že identifikované riziko nie je 
zanedbateľné, ktoré pozostávajú zo súboru opatrení a postupov, ktoré sú vhodné a 
primerané na efektívne minimalizovanie takéhoto rizika, a ktoré môžu zahŕňať
požiadavku na dodatočné informácie alebo dokumenty a/alebo požiadavku na 
overenie treťou stranou

 DDS  sa vyhotovuje v listinnej alebo v elektronickej podobe pred uvedením dreva a 
výrobkov z dreva na vnútorný trh.

 Uvedená povinnosť je zakotvená aj v § 24 ods.1 písm. c zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch.

 Povinnosťou HS je systém náležitej starostlivosti pravidelne vyhodnocovať.

 DDS si môže HS vypracovať sám resp. si ho dať vypracovať monitorovacej organizácii, 
ktorá ho aj následne vedie, udržiava a vyhodnocuje. 



 V priestore EU existuje niekoľko monitorovacích organizácií, ktoré za poplatok 
môžu hospodárskemu subjektu zaviesť jeho DDS.

 Zoznam monitorovacích organizácií v priestore EU

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List_of_recognised_MOs.pdf

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List_of_recognised_MOs.pdf


PRÍLOHA  č.1

Drevo a výrobky z dreva podľa klasifikácie kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87  (1) , na ktoré 

sa vzťahuje toto nariadenie

— 4401 Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a 

odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách,

— 4403 Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov,

— 4406 Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva,

— 4407 Drevo rezané alebo pozdĺžne štiepané, krájané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch 

spájané, s hrúbkou nad 6 mm,

— 4408 Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a 

iné drevo, rezané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou 

do 6 mm,

— 4409 Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, 

skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a pod.) na hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané,

— 4410 Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných 

drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami,

— 4411 Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z iných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami,

— 4412 Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo,

— 4413 00 00 Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov,

— 4414 00 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety,

— 4415 Debny, debničky, prepravky, bubny a podobné obaly z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné 

nakladacie plošiny z dreva; nástavné rámy paliet z dreva,

(Nebaliaci materiál využívaný výlučne ako baliaci materiál na podporu, ochranu a nosenie iného výrobku uvedeného na trh.)

— 4416 00 00 Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva, vrátane dúh (časti steny suda),

— 4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a 

šindľov,

— Celulóza a papier uvedené v kapitolách 47 a 48 kombinovanej nomenklatúry s výnimkou výrobkov z bambusu a zhodnotených výrobkov

(z odpadu a zvyškov),

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 9403 90 30 Drevený nábytok,

— 9406 00 20 Montované stavby.

________________________________________

DREVO A VÝROBKY Z DREVA NA KTORÉ SA VZŤAHUJE NARIADENIE č. 995/2010 


