Metodika návrhu zpracování systému náležité péče pro vlastníky lesa do 50 ha

„Systém náležité péče - (doplnit jméno a adresu vlastníka lesa - LHO),
uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo dle Nařízení EU č.995/2010“
(dále jen vlastník lesa)
Povinnosti vlastníka lesa
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.
Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky:




přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh, které vlastník lesa uvádí
na trh
posouzení rizik, že v rámci dodávek dříví realizovaných vlastníkem lesa je uvedeno
nezákonně vytěžené dříví nebo dřevařské výrobky z tohoto dřeva na trh,
zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého
dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.

1. Přístup k informacím, které se týkají dodávek dřeva uváděných vlastníkem/nájemcem
lesa na trh dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení:
1.1. Vlastník/nájemce lesa hospodaří na svém lesním majetku v souladu s převzatou lesní
hospodářskou osnovou (LHO) (číslo), platnou od …………. do …………., kód vlastníka
………. na ploše cca …. ha Vytěžené dřevo a dřevařské výrobky jsou vytěženy 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).
1.2. Kromě dříví uvádí vlastník lesa na trh tyto produkty podléhající nařízení EU: palivové
dříví v polenech, špalcích, větvích, piliny, dřevěný odpad, brikety, piliny, sukovníky nebo
jiné produkty - uvést dle skutečnosti.
1.3. Vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem veškerou vytěženou hmotu
hroubí eviduje v lesní hospodářské evidenci v členění na nejnižší jednotku prostorového
rozdělení lesa. Každý prodej dřeva (včetně samovýroby) eviduje v podobě smlouvy
o prodeji nebo jiným dokladem (dodací list, faktura, boleta).
1.3. Vlastník lesa eviduje a archivuje po dobu 5 let následující doklady:
- oprávnění k těžbě (rozhodnutí orgánu SSL)
- druh těžby úmyslná, nahodilá nebo mimořádná
- množství vytěženého dříví vyjádřené v počtu objemových jednotek
- doklady nebo jiné informace uvádějící, že vytěžené dřevo a dřevařské výrobky byly
vytěženy v souladu s použitelnými právními předpisy (např. souhlas orgánu SSL
(kdo vydal a kdy).
- jméno a adresa odběratele.
1.4. Produkce dřeva pocházející z jiných než lesních pozemků (týká se pouze vlastníků lesa,
které uvádějí na trh dřevo pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les)
Vlastník provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení dřevin rostoucích mimo les.
Kácení těchto stromů je prováděno na základě oznámení nebo pravomocného rozhodnutí
(povolení) příslušného orgánu ochrany přírody, pokud je platnou legislativou vyžadováno.
Vlastník lesa, který uvádí na trh dřevo (nebo jiné dřevěné produkty) vytěžené z jiných než
lesních pozemků, vede následující průkaznou evidenci:
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a) oznámení o kácení nebo číslo povolení, pokud je vyžadováno zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny nebo konstatování, že kácení bylo provedeno bez povolení
v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
b) množství vytěženého dřeva,
c) druh dřeviny,
d) datum prodeje dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj),
e) identifikace odběratele dřeva (klestu, štěpky či výrobku z něj).
2. Postupy posouzení rizik, které umožňují vlastníku lesa analyzovat a posoudit riziko
uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh.
2.1. Činností, při které by mohlo vzniknout u vlastníka lesa do 50 ha riziko uvedení
nezákonně vytěženého dřeva na trh je
a) prodej (dar) dřeva, které vlastník lesa vytěžil v rozporu se zákonem o lesích nebo
zákonů z oblasti životního prostředí, které přímo souvisejí s těžbou,
b) prodej (dar) dřeva, které třetí osoba vytěžila v rozporu s použitelnými právními
předpisy u vlastníka lesa
2.2. Posouzení rizik:
Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, které by vlastník lesa nebo třetí osoba
vytěžili v rozporu se zákonem o lesích nebo s jinými právními předpisy na svých
pozemcích je zanedbatelné, neboť
 vlastník lesa provádí těžební práce v souladu se zákonem o lesích, se zákonem č.
114/1992 Sb. nebo s vyhláškou č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
 země původu vytěženého dřeva je Česká republika,
 dřevo, které bylo vytěženo v rozporu s použitelnými právními předpisy není uvedeno na
trh a lze jej použít pouze k vlastní spotřebě vlastníka lesa nebo pro účely ve veřejném
zájmu. Toto dřevo je vedeno v oddělené evidenci.
 vlastník lesa vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a předává souhrnné informace o vytěženém dřevu z lesních pozemků
příslušnému orgánu státní správy lesů nejpozději do 31. března následujícího roku,
 vlastník lesa vede průkaznou evidenci dřeva vytěženého mimo les,
 za období uplynulých 12 měsíců nebyly vlastníku lesa uloženy žádné pokuty nebo
nápravná opatření za porušení právních předpisů týkající se těžby dřeva a navazujících
předpisů.
3. Zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého
dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.
Jelikož u vlastníka lesa 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.
4. Vlastník lesa v případě prodeje dřeva v daném kalendářním roce provede 1x ročně
aktualizaci a hodnocení svého systému náležité péče.

V ……………. Dne: …..……………..
Podpis……………………………………
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(Je vhodné doplnit systém náležité péče o vzory např. číselníku, dodacího listu, případně jiných
dokladů, které se používají v rámci prodeje dříví)

