„Systém náležité péče Obce Dobrčice
uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva
(palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010“
(dále jen hospodářský subjekt)
1.

Právní předpisy týkající se EU timber regulation (EUTR)
a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále
jen nařízení);
b) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012, o prováděcích pravidlech pro systém
náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení
č. 995/2010;
c) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
d) Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení;
e) Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;

2.

Pojmy
Dle výše uvedených právních předpisů se rozumí:
a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze č. 1
Rady (EHS) č. 2658/87:
- 4401 Palivové dřev o v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech;
dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do
polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
- 4403 Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

b) „uváděním na trh“ jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na
vnitřní trh bez ohledu na využitý prodejní postup, za účelem distribuce nebo použití
v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně (čl. 2 písm. b nařízení);
c) „hospodářským subjektem“ je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo
nebo dřevařské výrobky poprvé na trh (čl. 2 písm. c nařízení);
d) „zákonně vytěžené dřevo“ je dřevo vytěžené v souladu s použitelnými právními
předpisy v zemi původu vytěženého dřeva, nebo dříví.

3.

Povinnosti hospodářského subjektu (dle čl. 4 odst. 1. až 3. nařízení)
a) Neuvádět nezákonně vytěžené dřevo poprvé na vnitřní trh EU.
b) Při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonávat náležitou péči dle systému
náležité péče.
c) Udržovat a pravidelně hodnotit svůj vlastní systém náležité péče, který používá.

4.

Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky:
a) přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh, které hospodářský subjekt
uvádí na trh (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení)
b) posouzení rizik, zda je v dodávkách dříví dodávaných hospodářským subjektem na
trh uvedeno nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva (čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení)

c) zmírnění rizika uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků
vyrobených z tohoto dřeva na trh v případě, že zjištěné riziko je vyšší než
zanedbatelné (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení).
5.

Přístup k informacím, které se týkají dodávek dřeva nebo jiných produktů ze dřeva
uváděných hospodářským subjektem na trh (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení):

5.1. Lesní produkce.
Hospodářský subjekt hospodaří na svém lesním majetku, který je zařízen v LHO Přerov
zpracovaných pro LHC č. 611808 s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 na ploše 2,5
ha. Osnovy byly vlastníkem lesa protokolárně převzaty. Těžba dřeva je prováděna
v souladu s použitelnými právními předpisy (zákon o lesích č.289/1995, zákon o ochraně
přírody a krajiny č.114/1992, zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
č.285/2013)
Kromě klasických sortimentů dříví uvádí hospodářský subjekt na trh tyto produkty
podléhající nařízení EU: palivové dříví v polenech, špalcích, větvích, piliny, dřevěný
odpad, štěpku a piliny.
Hospodářský subjekt ve spolupráci s odborným lesním hospodářem veškerou
vytěženou hmotu hroubí eviduje v lesní hospodářské evidenci v členění na nejnižší
jednotku prostorového rozdělení lesa. Pokud hospodářský subjekt uvádí na trh i nehroubí,
vede evidenci o této hmotě samostatně mimo LHE. Každý prodej nebo dar dřeva (včetně
samovýroby) eviduje v podobě smlouvy o prodeji nebo jiným dokladem (dodací list,
faktura, boleta).
Hospodářský subjekt eviduje a archivuje po dobu 5 let následující doklady:
- doklady nebo jiné informace uvádějící, že vytěžené dřevo a dřevařské výrobky byly
vytěženy v souladu s použitelnými právními předpisy, které se týkají těžby dřeva
(např. oznámení o těžbě příslušnému orgánu SSL, souhlas OLH nebo stanovisko
SSL)
- druh těžby úmyslná, nahodilá nebo mimořádná
- množství vytěženého dříví a těžebních zbytků, pokud jsou uváděny na trh, vyjádřené
v počtu technických jednotek
- jméno a adresa odběratele.
5.2. Nelesní produkce.
Hospodářský subjekt dále provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení dřevin
rostoucích mimo les.
Hospodářský subjekt rovněž provádí na pozemcích ve svém vlastnictví ořez dřevin
způsobem, při kterém nedochází k poškození nebo zničení dotčené dřeviny dle § 7
zákona č. 114/1992 Sb. Při ořezu je postupováno dle odborných zásad, kdy je
respektován druh dřeviny, přirozené větvení koruny a přirozený habitus.
S vytěženým dřívím (kulatina, palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo
v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky) hospodářský subjekt
nakládá některým z následujících způsobů:

a) odveze do kompostárny
b) rozdá občanům obce
c) spálí
d) přenechá firmě, která kácení nebo ořez provádí
e) prodá
Pokud hospodářský subjekt legálně vytěžené dříví (nebo jiné dřevěné produkty jako je
klest, štěpka) včetně dříví z ořezů stromů z nelesní produkce uvede na trh (prodá, smění

6.

za provedení práce nebo daruje), vede a po dobu 5 let archivuje následující průkaznou
evidenci (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení):
a) oznámení o kácení nebo číslo povolení, pokud je vyžadováno zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo konstatování, že kácení či ořez
bylo provedeno bez povolení v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
b) množství vytěženého dřeva (nebo těžebních zbytků či ořezů) vyjádřené v objemu,
hmotnosti nebo počtu jednotek (na základě měření, nebo na základě odborného
odhadu),
c) druh dřeviny,
d) datum prodeje dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj),
e) identifikace odběratele dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj).
Postupy posouzení rizik, které umožňují hospodářskému subjektu analyzovat a posoudit
riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).

6.1. Činnost, při které by mohlo vzniknout u hospodářského subjektu riziko uvedení
nezákonně vytěženého dřeva na trh je
a) Prodej, přenechání nebo dar dřeva nebo větví, které hospodářský subjekt vytěžil
v rozporu se zákonem o lesích nebo se zákony z oblasti životního prostředí, které
přímo souvisejí s kácením (např. zákon 114/1992 Sb., nebo vyhláška č. 189/2013 Sb.).
b) Prodej, přenechání nebo dar dřeva nebo větví, které na pozemcích hospodářského
subjektu vytěžila třetí osoba v rozporu s výše uvedenými právními předpisy.
6.2. Posouzení rizik:
Nebezpečí uvedení dřeva na vnitřní trh EU, které by hospodářský subjekt nebo třetí
osoba vytěžily na svých pozemcích v rozporu se zákonem o lesích nebo s jinými
právními předpisy na svých pozemcích je zanedbatelné, neboť
a) země původu vytěženého dřeva je Česká republika,
b) hospodářský subjekt provádí těžební práce v lesních porostech v souladu se zákonem
č. 289/1995. Sb., tj. dodržuje:
 maximální celkovou výši těžeb (§24, odst. 2, §25. odst. 3)
 povolenou velikost nebo šířky holé seče, (§31, odst. 2)
 zákaz úmyslného snížení zakmenění těžbou pod 0,7 plného zkamenění (§31, odst.
4)
 zákaz přiřazování další holé seče k mladým porostům na celé ploše nezajištěným,
pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila stanovenou velikost
a šířku (§31, odst. 5)
 zákaz těžby mýtní úmyslné v porostech mladších než 80 let (§33, odst. 4)
 zákaz těžby vyšší než 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok bez souhlasu odborného
lesního hospodáře a předchozího písemného vyrozumění orgánu státní správy lesů
(§33, odst. 3).
c) hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. nebo
se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
d) hospodářský subjekt provádí těžební práce nebo ořez dřevin v souladu se zákonem
země původu vytěženého dřeva je Česká republika,
e) dřevo, které bylo vytěženo v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. nebo vyhlášky
č. 189/2013 Sb., není uvedeno na trh a je vedeno v oddělené evidenci,
f) hospodářský subjekt vede průkaznou evidenci dřeva (včetně těžebních zbytků a ořezů)
vytěženého mimo les, které uvádí na trh,

g) za období uplynulých 12 měsíců hospodářskému subjektu nebyly uloženy žádné
pokuty nebo nápravná opatření za porušení právních předpisů týkající se kácení
stromů a navazujících předpisů.

7.

Zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého
dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh je vyšší než zanedbatelné (dle čl. 6
odst. 1 písm. c) nařízení).
Jelikož u hospodářského subjektu je riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh EU vyhodnoceno jako zanedbatelné,
není nutné stanovit postupy ke zmírnění tohoto rizika.

8.

Aktualizace a hodnocení systému náležité péče.
Hospodářský subjekt v případě prodeje nebo daru dřeva nebo těžebních zbytků v daném
kalendářním roce provádí 1x ročně hodnocení a aktualizace svého systému náležité péče.
Zápis o provedení ročního hodnocení a aktualizace systému náležité péče je součástí
každoroční inventarizace majetku obce.

Tento systém náležité péče byl schválen Zastupitelstvem obce Dobrčice, usnesením
č. UZ/16/8/2016, dne 8. 12. 2016 a tímto schválením nabyl platnosti.

……………………………..
Ing. Marek Ostrčil
starosta obce Dobrčice

