Aktualizace systému náležité péče ze dne 18.01.2019

„Systém náležité péče obce Sobotín
uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva
(palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010,
vytěžené na svých pozemcích“
(dále jen hospodářský subjekt)
I. Právní předpisy týkající se EU timber regulation (EUTR)








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);
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;
Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení;
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;
Vyhláška MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální
evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh.

II. Pojmy
Pro účely tohoto systému náležité péče se rozumí:
 „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze č. 1
Rady (EHS) č. 2658/87 (čl. 2 písm. a nařízení)
— 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
 „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);
 „hospodářským subjektem“ (dále jen HS) je každá fyzická nebo právnická osoba
uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh (čl. 2 písm. c nařízení); pro účely tohoto
systému náležité péče je hospodářským subjektem obec Sobotín
 „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. d nařízení);
 „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).
 „nezákonně vytěženým“ dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy
v zemi původu vytěženého dřeva (čl. 2 písm. g nařízení);
III. 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.
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Systém náležité péče obsahuje popis těchto tří prvky (čl. 6 nařízení):
1. jak hospodářský subjekt zajišťuje přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví, které
hospodářský subjekt uvádí na trh (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení)
2. postupy posouzení rizika, zda v dodávkách dříví distribuovaných hospodářským subjektem na
trh je obsaženo nelegálně vytěžené dříví (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení)
3. jaká opatření hospodářský subjekt přijal ke zmírnění rizika uvedení nezákonně vytěženého dříví
na trh v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví na trh je vyšší než
zanedbatelné (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení).
1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva
uváděných hospodářským subjektem na trh (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení)
Hospodářský subjekt zabezpečuje:
 na lesním majetku obce Sobotín, který je zařízen v LHP Sobotín zpracovaném pro LHC
č. 713 403 s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025, schváleném Krajským úřadem
Olomouckého kraje, na ploše 183, 59 ha
 a u dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví hospodářského subjektu
proces těžebních prací, evidenci a distribuci vytěženého dříví v souladu se zákonem č. 289/1995,
o lesích a s dalšími použitelnými předpisy, které v ČR upravují (čl. 2 písm. b nařízení):
 těžební práva na dřevo,
 platby za těžební práva a dřevo, včetně povinností souvisejících s těžbou dřeva
 těžbu dřeva, včetně právních předpisů z oblasti životního prostředí a lesnictví včetně
obhospodařování lesů a zachování biologické rozmanitosti tam, kde přímo souvisí
s těžbou dřeva,
 zákonná práva třetích stran týkající se využití a držby, která jsou dotčena těžbou dřeva,
 obchod a cla, a to do té míry, do jaké se vztahují na odvětví lesnictví
Kromě dříví uvádí hospodářský subjekt na trh tyto produkty podléhající nařízení EUTR:
palivové dříví v polenech a špalcích, větvích, dřevěný odpad po těžbě a štěpku.
1.1. Organizace těžby dříví na lesním majetku
Proces těžebních prací je u hospodářského subjektu řízen vlastníkem na základě plánu
úmyslných těžeb zpracovaného OLH na plánovací období dle druhů těžeb, dřevin a objemů,
nebo dle potřeb zpracování nahodilé těžby. Plán úmyslných těžeb je zpracován dle aktuálních
potřeb výchovy a obnovy porostů s důrazem na dodržení všech závazných ukazatelů LHP a
zákonných opatření dotýkajících se těžby dřeva. Z důvodu zvýšeného rizika nahodilé těžby je
vyznačení mýtních úmyslných těžeb provedeno pouze na první dva kvartály, výchovné těžby
jsou vyznačeny na období celého roku. Podíl plnění závazných ukazatelů LHP je v objemu do
1/ 10 decenálního plánu, nebo v objemu sjednaném dle potřeb vlastníka lesa (například s
ohledem na výkyvy v plnění decenálního plánu po působení nepříznivých biotických či
abiotických činitelů).
Vlastní organizace těžebních prací dle těžebního projektu a dle aktuálních potřeb porostů je
náplní práce hajného. Práce jsou prováděny dodavatelskými subjekty. Před započetím
těžebních prací provede hajný předání pracoviště, seznámí dodavatele služby s technologií a s
požadavky na vyráběné sortimenty, sítí přibližovacích linek, s umístěním a kapacitou skládek,
s požadavky na povýrobní úpravu pracoviště a specifika bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. V případě vlastních zaměstnanců provede záznam o poučení do služebního deníku nebo
do výrobně-mzdového lístku (vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu tohoto systému náležité
péče.). U dodavatelských subjektů dochází k předání pracoviště převzetím zadávacího listu
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(vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu tohoto systému náležité péče.), ve kterém jsou uvedeny
všechny náležitosti nezbytné pro těžbu dříví. V průběhu prací provádí hajný průběžnou
kontrolu kvality prací, v případě zjištění nesouladu tyto řeší a po skončení prací přebírá
pracoviště.
Prodej a odvoz dříví je řízen dle pokynů vlastníka, kterého zastupuje hajný, dle potřeb odbytu
dříví u hospodářského subjektu v souladu s provozními potřebami při výrobě. Při odvozu
dříví vystaví hajný dodací list, jejichž sumář na konci měsíce slouží pro sestavení výkazu
skladových zásob a pohybu dříví při výrobě mezi lokalitami. Dodací listy jsou podkladem
k fakturaci odběratelům za odebrané dříví.
1.2. Měření, evidence a prodej vytěženého dříví a dalších produktů ze dřeva
Hajný provádí přejímku a evidenci veškeré hmoty hroubí vytěžené dřevní suroviny
na obhospodařovaném lesním majetku na číselníku dříví v členění na nejnižší jednotku
prostorového rozdělení lesa. Vzor tohoto dokladu tvoří přílohu tohoto systému náležité péče
(číselník dlouhého a rovnaného dříví).
Objem hroubí vytěženého dříví je stanoven na základě měření každého vyrobeného kusu,
které provádí pracovníci v těžbě a naměřené údaje předávají hajnému, který sestavuje číselník
jako doklad prvotní evidence. Číselníky dříví jsou sestavovány v ručně psané formě. Tento
doklad je součástí přílohy tohoto dokumentu. Hajný je zodpovědný za přesnost měření
pracovníků v těžbě, proto provádí kontroly příjmu dříví a s jejich výsledky seznamuje
vlastníka. Vlastník dle uvážení provádí kontrolní příjmy za účasti zodpovědného pracovníka.
Při zjištění nedostatků stanovuje opatření k jejich odstranění.
Při dodávkách dříví a dalších produktů ze dřeva včetně samovýroby z lesních porostů či ze
dřevin rostoucích mimo les vystaví hajný odběrateli dodací list nebo přímo účetní doklad
(fakturu nebo pokladní účetní doklad), jenž obsahuje číslo dokladu, datum expedice, název
odběratele, prodávané zboží (sortiment) a jeho množství. Doklady o distribuci dříví
(úplatnou či neúplatnou) jsou archivovány minimálně po dobu 5 let. Vyplněný vzor tohoto
dokladu je součástí příloh tohoto systému náležité péče.
Objem dříví je u dlouhého dříví, výřezů, stromů „nastojato“ a u palivového dříví ve formě
kuláčů uveden v metrech krychlových, měřeno kusově nebo v hráních s použitím
přepočtového koeficientu. U palivového dříví štípaného a lesní štěpky je objem dříví veden
v prostorových metrech rovnaných (prmr) nebo sypaných (prms). Ostatní dřevěné výrobky
(řezivo, krajiny, kůly) jsou na dodacím listu uvedeny v metrech krychlových, prostorových
metrech nebo kusech. V případě uvádění na trh dříví nebo klestu z kácení nebo z ořezů dřevin
rostoucích mimo les, kdy nelze použít běžné metody zjišťování objemu dřeva, je množství
dodaného dřeva provedeno odborným odhadem.
Měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se provádí u dříví následujícím
způsobem:






Tloušťka se měří buď uprostřed délky výřezu (středová tloušťka) nebo na čepu (čepová
tloušťka) nebo ve vzdálenosti 1 m od dolního čela.
Při měření tloušťky dříví v celých délkách se naměřené hodnoty zaokrouhlují na celé
centimetry směrem dolů.
U výřezů do 19 cm včetně bez kůry se středová tloušťka měří průměrkou jedenkrát
v horizontálním směru.
U výřezů 20 cm a více bez kůry se středová tloušťka měří dvakrát ve dvou na sebe
kolmých směrech tak, aby byla naměřena nejmenší a největší tloušťka výřezu. Z obou
měření se vypočítá aritmetický průměr a zaokrouhlí se na celé centimetry směrem dolů.
Je-li v místě měření tloušťky výrazná nepravidelnost růstu, měří se tloušťka dvěma
měřeními v přibližně stejné vzdálenosti před a za místem, kde začíná normální růst dřeva.
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Z obou měření se vypočítá aritmetický průměr, který se zaokrouhlí na celé centimetry
směrem dolů.
 Mají-li výřezy dříví měřeného jednotlivě nepravidelný tvar, měří se po sekcích.
 Při měření délky výřezu se naměřené hodnoty zaokrouhlují na celé desetiny metru
směrem dolů, přičemž pro účely kubírování je užívána jmenovitá délka odpovídající
cílové vyráběné délce bez nadměrku. Délka nadměrku vychází ze standardu 2 %
jmenovité délky, ale liší se v závislosti na dohodě s odběrateli. Do délky výřezu se
započítává pouze ½ výšky zářezu.
 Objem jednotlivých výřezů se určí z délky výřezu a jeho středové tloušťky měřené buď
s kůrou, nebo bez kůry. Objem se vypočítá na dvě desetinná místa.
 Při měření se používá jen metrický systém a objem se uvádí v metrech krychlových bez
kůry na dvě desetinná místa. Pro výpočet objemu dříví se použijí tabulky objemu
obsažené v českých technických normách nebo jiné tabulky objemu používané obvykle v
obchodním styku.
 Při těžbě dříví harvestorem lze pro zjištění objemu vytěženého dříví použít výstup
z počítače harvestoru.
 V případě nehroubí (klestu, těžební zbytky) je objem stanoven kvalifikovaným odhadem
nebo dle objemu vytěženého hroubí, vyrobená štěpka je měřena prostorově.
Při měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se postupuje podle ČSN
480050 Surové dříví a dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dřív, případně dle
měřících výstupů z harvestoru.
1.3. Lesní hospodářská evidence
Hospodářský subjekt prostřednictvím odborného lesního hospodáře veškerou vytěženou
hmotu hroubí (dřevo o průměru od 7 cm) eviduje v lesní hospodářské evidenci, která má
podobu analogovou (případně digitální), v členění na nejnižší jednotku prostorového
rozdělení lesa. Pokud hospodářský subjekt uvádí na trh i nehroubí (např. klest), vede evidenci
o této dřevní hmotě samostatně mimo LHE.
Analogová evidence je součástí ,,zapisovací“ částí hospodářské knihy. Výstupem jsou
měsíční a roční sestavy souhrnné nebo dle jednotek prostorového rozdělení lesa.
Pro jednotlivé porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku hospodářský subjekt eviduje
(příloha k vyhlášce č. 285/2013 Sb):
• Druh provedené těžby: kód 1 – úmyslná, kód 2 – nahodilá, kód 3 - mimořádná
• Rok provedení těžby
• Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin v m3 bk
Hospodářský subjekt předává v elektronické nebo v listinné podobě do konce března
kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy souhrnné informace podle § 3 odst. 1
písm. f zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh v následujícím
rozsahu:











Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název vlastníka lesa
Identifikační číslo, popřípadě datum narození
Adresa trvalého pobytu nebo sídla hospodářského subjektu
Název lesního hospodářského celku
Kód lesního hospodářského celku
Výměra lesního majetku (ha)
Rok vykázání lesní hospodářské evidence
Těžba úmyslná (v m3 bk)
Těžba nahodilá (m3 bk)
Těžba mimořádná (m3 bk)
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Celková výše těžeb (m3 bk)

V případě, že hospodářský subjekt předává informace v elektronické podobě, je podání
opatřeno elektronickým podpisem hospodářského subjektu.
1.4. Ostatní produkce dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z jiné než domácí lesní
produkce
Hospodářský subjekt provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Kácení těchto stromů je prováděno na základě:
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
d) § 8 odst. 3 bez povolení v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. - povolení není třeba ke
kácení dřevin se stanovenou velikostí uvedenou v § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., nebo na
základě.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že předmětné dřeviny nejsou součástí
významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje (§ 3 vyhlášky
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení):
I. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
II. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
III. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin3),
IV. 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.
Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho
patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí,
pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80
cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako
jednotlivá dřevina.
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.
Hospodářský subjekt rovněž provádí na pozemcích ve svém vlastnictví ořez dřevin. Ten
není prováděn způsobem, při kterém dochází k poškození nebo zničení dotčené dřeviny (§
7 zákona č. 114/1992 Sb.), nebo k podstatnému nebo trvalému snížení její ekologické nebo
společenské funkce, nebo bezprostředně či následně způsobí její odumření (§2 odst. 2 vyhl.
č. 189/2013 Sb).
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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)
b)
c)
d)

prodá zpracovatelům dříví
prodá občanům obce Sobotín
spotřebuje ve vlastní spotřebě
přenechá bezplatně firmě, která kácení nebo ořez provedla

Pokud hospodářský subjekt vytěžené dříví (nebo jiné dřevěné produkty jako je klest, štěpka)
včetně dříví z ořezů stromů z nelesní produkce 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).
2. Postupy posouzení rizik, které umožňují hospodářskému subjektu analyzovat a posoudit riziko,
zda v rámci jím realizovaných dodávek dříví je na trh uvedeno nezákonně vytěžené dříví.
Hospodářský subjekt analyzuje a posuzuje riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh
v souladu se zněním čl. 6 bod 1 písm. b) nařízení č. 995/2010 podle následujících kritérií:
2.1 Zajištění souladu s použitelnými právními předpisy
Činnosti, při kterých by mohlo vzniknout riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh,
jsou u hospodářského subjektu následující:
a) Nebezpečí uvádění dřeva na vnitřní trh EU, které by třetí osoba vytěžila v rozporu
s použitelnými právními předpisy na pozemku v péči hospodářského subjektu, je
zanedbatelné, neboť majetek je pravidelně kontrolován a v případě zajištění nelegálně
vytěženého dřeva toto dřevo není uvedeno na trh.
b) Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, které by hospodářský subjekt vytěžil
v rozporu s použitelnými právními předpisy na svém lesním pozemku, nebo získal
těžbou či ořezem ze dřevin rostoucích mimo les na svých pozemcích, je zanedbatelné,
neboť
 veškeré prodávané dříví bylo vytěženo na území ČR,
 hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se schváleným lesním hospodářským
plánem,
 hospodářský subjekt provádí těžební práce v lesních porostech v souladu se zákonem
č. 289/1995. Sb., o lesích, tj. zejména 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),
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zákonem stanovené povinnosti týkající se nahodilé těžby, těžby bez schváleného
plánu či protokolárně převzaté osnovy (§ 33 odst. 1, 2 a 3)
- zákaz těžby mýtní úmyslné v porostech mladších než 80 let (§33, odst. 4)
 hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a v souladu se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení,
 hospodářský subjekt vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích, vede dále evidenci dřeva a klestu vytěženého mimo pozemky
určené k plnění funkcí lesů,
 za období uplynulých 12 měsíců mu nebyly uloženy žádné pokuty nebo nápravná opatření
za porušení použitelných právních předpisů, které v ČR upravují těžbu dříví.
-

2.2. Šíření nezákonných těžeb konkrétních druhů dřevin
Vzhledem ke skutečnosti, že na obhospodařovaném majetku se nevyskytují druhy dřeviny,
které by byly v ČR chráněny, není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt
2.3. Šíření nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva
nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně uvážení výskytu
ozbrojeného konfliktu.
Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z území ČR. Z tohoto
důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.
2.4. Sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie na dovoz nebo
vývoz dřeva
Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z území ČR. ČR není
zemí, na kterou by Rada bezpečnosti OSN nebo Rada EU uvalily sankce na dovoz nebo
vývoz dřeva. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro hospodářský subjekt.
2.5. Komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských výrobků
Veškeré dříví prvně uváděné na trh hospodářským subjektem pochází z jím
obhospodařovaného majetku. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro
hospodářský subjekt.
3. Postupy a opatření přijatá hospodářským subjektem ke zmírnění zjištěného rizika
v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví na trh není zanedbatelné
Jelikož u hospodářského subjektu byla v rámci posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého
dříví na vnitřní trh EU kritéria 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 vyhodnocena jako nerelevantní a riziko
u kritéria 2.1 bylo vyhodnoceno jako zanedbatelné, není nutné stanovit postupy a opatření ke
zmírnění tohoto rizika.
V. Závěrečná ustanovení
1. Osoba zodpovědná za hospodářský subjekt provádí 1x ročně aktualizaci hodnocení tohoto
systému náležité péče. Zápis o provedení ročního hodnocení a aktualizace systému náležité péče
je součástí každoroční inventarizace majetku obce.
2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce a je závazný pro
všechny pracovníky hospodářského subjektu.

V Sobotíne dne 18.01.2019

Vypracoval: Ing. Miroslav Pospíšil

Stránka 7 z 12

Aktualizace systému náležité péče ze dne 18.01.2019
Příloha č. 1
Dřevo a dřevařské výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení, podle svého zařazení
v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87
— 4401 Palivové dřevo 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
— 4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
— 4407 Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
— 4408 Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky
nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané,
též hoblované, broušené pískem, sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce
nepřesahující 6 mm
— 4409 Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery,
drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo
podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené
pískem nebo na koncích spojované
— 4410 Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné
desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů,
též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy
— 4411 Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi
nebo jinými organickými látkami
— 4412 Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
— 4413 00 00 Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
— 4414 00 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
— 4415 Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny;
jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva;
(materiál nepoužívaný pro balení, použitý výhradně jako balicí materiál na podporu, ochranu
nebo převoz jiného výrobku umístěného na trhu)
— 4416 00 00 Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze
dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
— 4418 Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených
podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřevaCS 12.11.2010 Úřední věstník
Evropské unie L 295/33 ( 1 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní
a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
— Buničina a papír uvedené v kapitolách 47 a 48 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků na
bázi bambusu a sběrových výrobků (odpad a výmět)
— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 9403 90 30 Dřevěný nábytek
— 9406 00 20 Montované stavby ze dřeva CS L 295/34 Úřední věstník Evropské unie 12.11.2010
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Příloha č. 2
Seznam dřevin, které se vyskytují na pozemcích obhospodařovaných hospodářským subjektem
ČESKÝ NÁZEV

VĚDECKÝ NÁZEV

ZKRATKA

Picea abies (L.) Karsten

SM

Abies alba Mill.

JD

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco

DG

borovice lesní

Pinus sylvestris L.

BO

borovice kleč, kosodřevina

Pinus mugo Turra

KOS

modřín opadavý (m. evropský)

Larix decidua Mill.

MD

dub letní

Quercus robur L.

DB

dub zimní

Quercus petraea (Mattyschka) Liebl.

DBZ

buk lesní

Fagus silvatica L:

BK

habr obecný

Carpinus betulus L:

HB

javor mléč

Acer platanoides L.

JV

javor klen

Acer pseudoplatanus L.

KL

Fraxinus excelsior L.

JS

Ulmus minor Mill.

JL

Ulmus glabra Hudson

JLH

Ulmus laevis Pallas

JLV

Robinia pseudacacia L.

AK

Betula pendula Roth

BR

bříza pýřitá

Betula pubescens Ehrh.

BRP

jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia L.

JR

jeřáb břek, břek

Sorbus torminalis (L.) Crantz

BRK

jeřáb muk, muk

Sorbus aria (L.) Crantz

MK

třešeň ptačí

Cerasus avium (L.)

TR

lípa malolistá (lípa srdčitá)

Tillia cordata Mill.

LP

Tillia platyphyllos Scop.

LPV

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

OL

Alnus incana (L.) Moench

OLS

Populus tremula L.

OS

Salix caprea L.

JIV

vrba bílá, vrba křehká

Salix alba, Salix fragilis L.

VR

jírovec maďal

Aesculus hippocastanus L.

KS

smrk ztepilý
jedle bělokorá
douglaska tisolistá

jasan ztepilý
jilm habrolistý
jilm horský
jilm vaz
trnovník akát
bříza bělokorá (b. bradavičnatá)

lípa velkolistá
olše lepkavá
olše šedá
topol osika, osika obecná
vrba jíva
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Příloha č.3 Vzor číselníku dlouhého a rovnaného dříví
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Příloha č.4 Vzor zadávacího listu těžby

ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH / PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - ….. / 2018
Vlastník lesa:

OBEC SOBOTÍN

Předmět zadávacího listu:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Porostní skupina:

………………………………………………………………………………..

Porostní plocha v „ha“:

………………………………………………………………………………..

Plocha těžebního zásahu v „ha“:

………………………………………………………………………………..

Dřevina

Počet oddénků

m3

Termín

Ostatní

celkem
Barva vyznačení těžebního zásahu:

………………………………………………………………………………..

Počet přibližovacích linek:

………………………………………………………………………………..

Určení skládky:

………………………………………………………………………………..

Technologie přibližování:

………………………………………………………………………………..

Předpokládaný termín zahájení:

…… / …… 2018

Termín ukončení:

…… / …… 2018

Popis stavu přibližovací a odvozní sítě:

………………………………………………………………………………..

Zvláštní podmínky:

……………………………………………………..……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dne:

…… / …… 2018

Za vlastníka předal:

…… Radim Vlha (hajný) ……………………..

Za dodavatele převzal:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
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Příloha č. 5 Vzor protokolu o převzetí pracoviště po dokončení prací
Příloha ke smlouvě

Převzetí porostu – pracoviště po dokončení prací

Práce provedena v souladu se zadáním:

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zjištěné závady:

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Závady odstraněny dne:

…… / …… 2018

Za vlastníka převzal:

…… Radim Vlha (hajný) ……………………..

Za dodavatele předal:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
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