
Manuál 
 

Jak používat návrhy „Systému náležité péče“ 
 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů jako pověřená osoba dle § 10 zákona č.226/2013 Sb., o uvádění 

dřeva dřevařských výrobků na trh, Vám předkládá několik návrhů či podob „systému náležité péče“ 

(čl. 4 a 6 Nařízení (EU) č.995/2010). Tímto manuálem Vám chceme dát několik užitečných rad jak 

s těmito návrhy pracovat. 

Zásady použití: 

- Ani jeden z návrhů není čistý VZOR, který pouze převezmete, doplníte vlastní identifikační 

údaje a můžete považovat výstup za svůj „systém náležité péče“; 

- Ani jeden z návrhů není DOGMA, má části, které se domníváme za současného stavu poznání 

a aplikace Nařízení (EU) č. 995/2010, zákona č.226/2013 Sb., a vyhlášky č. 285/2013 Sb., musí 

být součástí každého systému náležité péče, ale obsahem se tyto části mohou měnit; 

- Každý návrh byl sestaven nad zkušenostmi konkrétních pracovníků z konkrétního řízení 

postupu prodeje dřeva a mohl být zobecněn jen do určité míry (aby neztratil srozumitelnost); 

- Zamyslete se nad celým Vámi prováděným  procesem  „plán – těžba - prodej dříví- evidence“, 

nad postupy všech prací, nad doklady, které používáte, nad čísly, které vstupují do evidence, 

nad účastí osob, které do tohoto procesu vstupují, přečtěte si všechny předložené návrhy a  

sepište svůj systém náležité péče; 

- Z návrhů si vyberte ten, který je pro Vás nejpřijatelnější, ale můžete zkombinovat i části všech 

návrhů dohromady; 

- Nebojte se konzultovat svoje představy a problémy s pracovníky ÚHÚL, kteří mají tuto 

problematiku na starosti (kontakty dle jednotlivých poboček v závěru). 

- Ty nejdůležitější části systému náležité péče jsou: 

1. přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh 

2. posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto 
dřeva na trh, 

3. zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví 
nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné. 
 

- Jako přílohy doporučujeme vložit všechny čisté doklady, které používáte jako výrobně-

mzdové lístky, číselníky, návrhy smluv, apod. 

 

Přeji bystrou mysl při sestavování systému náležité péče. 

Jana Čacká 

 

Kontaktní osoby ÚHÚL v problematice uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/kontakty

