Systém náležité péče

hospodářského subjektu uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo vytěžené mimo
les na pozemcích hospodářského subjektu
I.

Právní předpisy EUTR

1.1. 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);
1.2. 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;
1.3. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/;
1.4. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
1.5. Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení;
1.6. Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
II. Pojmy
Dle výše uvedených právních předpisů se rozumí:
2.1. „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;
2.2. „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);
2.3. „hospodářským subjektem“ je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky poprvé
na trh (čl. 2 písm. c nařízení); pro účely tohoto systému náležité péče je hospodářským subjektem Obec Plavy;
2.4. „obchodníkem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na
vnitřním trhu dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh (čl. 2 písm. b nařízení);
2.5. „zákonně vytěžené dřevo“ je dřevo vytěžené v souladu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého
dřeva, nebo dříví v režimu licencí FLEGT, nebo dřevo z druhů uvedených v přílohách A,B a C nařízení Rady (ES) č.
338/97 (CITES);
2.6. „stromořadím“ je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé
řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se
nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.
III.

Povinnosti hospodářského subjektu (dle čl. 4 odst. 1. až 3. nařízení)

3.1. Neuvádět nezákonně vytěžené dřevo poprvé na vnitřní trh EU.
3.2. Při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonávat náležitou péči dle systému náležité péče.
3.3. Udržovat a pravidelně hodnotit svůj vlastní systém náležité péče, který používá.
IV.

Systém náležité péče

Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky :
4.1. přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh, které hospodářský subjekt uvádí na trh (čl. 6 odst. 1
písm. a) nařízení;)
4.2. 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);
4.3. 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).
V.

Zajištění přístupu k informacím

5.1. Hospodářský subjekt provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení veřejné zeleně na základě:
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a) povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., nebo na základě
b) oznámení 15 dní před vlastním kácením dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. - týká se kácení dřevin z důvodů
pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových
porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a
plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, nebo na základě
c) oznámení do 15 dní od provedení kácení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. - týká se kácení dřevin, je-li
jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
5.2. Hospodářský subjekt provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení veřejné zeleně bez povolení v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb., za předpokladu, že předmětné dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí :
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
5.3. Hospodářský subjekt dále 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.
5.4. 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 následujícím způsobem:
a) rozdá spolkům působícím v obci
b) rozdá občanům obce
c) spálí při akcích pořádaných v obci
d) přenechá bezplatně firmě, která kácení nebo ořez provádí
e) prodá
5.5. Pokud hospodářský subjekt legálně vytěžené dříví (nebo jiné dřevěné produkty jako je klest, štěpka) včetně dříví
z ořezů stromů uvede na trh (prodá, smění 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).
5.6. Návrh možné evidence dřeva (nebo těžebních zbytků či ořezů) uvedeného na trh:
Zjednodušená evidence dřiví z nelesních pozemků

lokalita těžby nebo ořezu

termín
druh*
provedení

číslo jednací pokud je těžba
na oznámení či povolení

datum
uvedení na trh

odběratel/adresa

druh
dřeviny

množství

tech. jed.

*možnosti

1 = těžba na základě povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992
2 = těžba na základě oznámení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 (tj. 15 dní předem)
3 = těžba na základě oznámení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 (tj. do 15 dní od provedení)
4 = těžba dle § 8 odst. 3 (bez povolení v souladu se zákonem )
5 = ořez stromů (bez povolení v souladu se zákonem )

VI.

Postupy posouzení rizik

6.1. 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), tedy činnost, při které by mohlo vzniknout
u hospodářského subjektu riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh je
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a) prodej, přenechání nebo dar dřeva nebo větví, které hospodářský subjekt vytěžil v rozporu s vyhláškou
č. 189/2013 Sb., nebo v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb.
b) prodej, přenechání nebo dar dřeva nebo větví, které na pozemcích hospodářského subjektu vytěžila třetí osoba
v rozporu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. nebo v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb.
6.2. Nebezpečí uvedení dřeva na vnitřní trh EU, které by hospodářský subjekt nebo třetí osoba vytěžily na svých
pozemcích v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo vyhlášky č. 189/2013 Sb. je zanedbatelné, neboť
a) země původu vytěženého dřeva je Česká republika,
b) hospodářský subjekt provádí těžební práce nebo ořez dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. nebo
se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
c) 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,
d) hospodářský subjekt vede průkaznou evidenci dřeva (včetně těžebních zbytků a ořezů) vytěženého mimo les,
které uvádí na trh,
e) 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.
VII.

Zmírnění zjištěného rizika

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.
VIII.

Aktualizace a hodnocení systému náležité péče.

Hospodářský subjekt provádí 1x ročně aktualizaci a hodnocení svého systému náležité péče formou zápisu do ročních
inventur. Pokud nedojde ke změnám ve způsobu hospodaření nebo nakládání s dřevem, bude použit záznam „Bylo
provedeno hodnocení a pravidelná aktualizace Systému náležité péče obce. Jelikož nedošlo ke změnám, které by měly
vliv na povinnosti obce vyplývající z Nařízení EU č. 995/2010, Systém náležité péče obce zůstává nadále v platnosti ve
stávajícím znění“).
Tento systém náležité péče byl schválen Zastupitelstvem obce Plavy dne 26.10.2016 a nabývá platnosti dnem 1.11.2016.

V Plavech dne 26.10.2016

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce
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