ooSystém náležitépéčeobce

Bílov,

uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze díeva
(palivoo klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995t2010"
(dále jen hospodářský subjekt)

L

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

a) Neuvádět nezákonně vytěženédřevo poprvé na vnitřní trh Eu.
b) Při uvádění dřeva a dřevařských ýrobků na trh vykonávat náležitou péčidle

náležité péče.
UdrŽovat a pravidelně hodnotit svůj vlastní systém nátežitépéče,který používá.

c)
)

systému

Systém náIežité péčeobsahuje tyto tři prvky: (čl. 6 nařízení)

I. jut hospodářský subjekt zajišt'uje přístun k informacím, které se fýkají dodávek dříví,
které hospodářský subjekt uvádí na trh (čl, 6 odst. l písm. a) nařízení)
ll. Postupy posouzení rizika,zdav dodávkách dřívídistribuovaných hospodářským
subjektem na trh je obsaženo nelegálně vytěžené dřiví (čl. 6 odst. I písm. b) nařízení)

lll.

3ata opatření hospodářský subjekt přijal ke zmíměniizikauvedení nezákonně
dřívína trh v případéržezjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého
dřívína trh je vyššínež zanedbatelné (čl. 6 odst, 1 písm c) nařízení).

vYtěŽeného

PřístuP k informacím, které se fýkají dodávek dřeva nebo jiných produktů ze dřeva
uváděných hospodářským subjektem na trh (čl. 6 odst, t písm. a) nařízení)z

a) Lesníprodukce
HosPodářský subjekt hospodaří

na svém lesním majetku, který je zařízen v LHp

zPracovaném Pro LHC Č. 720405 s platností od 1.1.2020 do 31.12 .2029 na ploše 12811,6ha.
'(zákon
TéŽba dřeva je prováděna v souladu s použitelnými právními předpisy
o lesích
ě.28911995, zŽkon o ochraně přírody a krajiny č.II4lI9g2, zákoi o uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh ě.2S5l20I3)

HosPodářský subjekt ve spolupráci s odborným lesním hospodářem veškerou vytěženou
hmotu hroubí (dřevo o prŮměru od 7cm) eviduje v lesní hospodařské evidenci
1rHn; u
Členěnína nejniŽŠÍjednotku prostorového rozdělení lesa. Pokud hospodářský subjekt uvádí
na trh i nehroubí (např. klest), vede evidenci o této dřevní hmotě samostatně mimo LHE.
KaŽdý prodej dřeva (včetně samoqýroby) eviduje v podobě smlouvy o prodeji nebo jiným
dokladem (dodací list, faktura).

HosPodařský subjekt eviduje a archivuje po dobu 5 let následující informace:

-

-

dokladY nebo jiné informace uvádějící, že vytěžené dřevo a dřevařské výrobky byly
vYtéŽeny v souladu s použitelnými právními předpisy, které se tykaji těžby-dřóvá
(naPř. oznárrcní o těŽbě příslušnémuorgánu SSL, souhlas OLH nebo stanovisko SSL)
druh těžby úmyslná, nahodilá nebo mimořádná
mnoŽství vYtěŽeného dřívíatéžebníchzbytků, pokud jsou uváděny na trh, vy.jádřené
v počtu technických jednotek
jméno a adresa odběratele.

b) Nelesní produkce

HosPodářský subjekt dále provádí
rostoucích mimo les.

na pozemcích ve svém vlastnictví kácení dřevin

HosPodářský subjekt rovněž provádí na pozemcích ve svém vlastnictví ořez dřevin. Ten není
Prováděn zpŮsobem, při kterém dochází k poškozenínebo zniěení dotčenédřeviny (§ 7
zólrnna Č. ]]4/]992 Sb,), nebo kpodstatnému nebo trvalému sníženíjejí ekologické nibo
spoleČenskéfunkce, nebo bezprostředně či následně způsobíjejí odumřen{
15z odsÍ. z vyhl. č.
]89/2013 Sb).
VYtěŽené dříví (kulatina, palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v
Podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky) hospodársky subjekt
prodá.
Pokud hospodářský subjekt legálně vytěženédříví(nebojiné dřevěné produktyjakoje klest,
ŠtěPka) včetně dřívi z ořezů dřevin rostoucích mimo les uvede na trh
1proáa, smění za
Provedení práce nebo daruje), vede a po dobu 5 let archivuje následujícipŇkaznou evidenci
(čl, 6 odst. 1 písm. a) nařízení):

a)

oznámeni o kácení nebo ěíslo povolení, pokud je vyžadováno zákonem č.II4|I992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny nebo konstatováni, že káceni ěí oíez bylo provedeno bez
povolení v souladu s § 3 vyhlášky ě. 189/2013 Sb.,
mnoŽství vytěŽeného dřeva (nebo těžebních zbytků či ořezů) vyjádřené v objemu,
hmotnosti nebo počtu jednotek (nazáklaďé měření, nebo na základě oďborného odhádu),
druh dřeviny,
datum prodeje dřeva (klestu, štěpky či qýrobku zněj),
identifikace odběratele dřeva (klestu, štěpky či qýrobku zněj).

b)

c)

d)
e)

Evidence dřeva (nebo těžebních zbytků či ořezů) z nelesní produkce uvedeného na trhje vedena
formou excelovské tabulky a je k dispozici na obecním úřadě v Bílově.

II. Postupy posouzení rizik, které umožňujíhospodářskému subjelďu analyzovat a posoudit
riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh (dle čl. 6 odst.

1

písm. b) nařízení).

1. Činnosto při které by mohlo vzniknout u hospodářského subjektu riziko uvedení
nezákonně vytěženého dřeva na trhje

a) Prodej, přenechání

nebo dar dřeva nebo větví, které hospodařský subjekt vytéžil
v rozPoru se zákonem o lesích nebo se zákony z oblasti životníhoprostředí, které
přímo souvisejí s kácením (např. zákon ll4lt992 Sb., nebo vyhláška č. t89l20l3
Sb.).

b) Prodej, přenechání

nebo dar dřeva nebo větví, které na pozemcích hospodařského
subjektu vytěžilatřetí osoba v rozporu s qýše uvedenými právními předpisy.

2. Posouzení rizik:

NebezpeČÍ uvedení dřeva na vnitřní trh EU, které by hospodářský subjekt nebo třetí
osoba vytěŽily v rozporu se zákonem o lesích nebo s jinými právními předpisy na
pozemcích v péěi hospodářského subjektu je zanedbatelnéo neboť

a)
b)

země původu vytěženého dřeva je Česká republika,
hospodářský subjekt provádí téžebnípráce v lesních porostech v souladu se zákonem
č.28911995. Sb., tj. dodržuje:
maximální celkovou výši těžeb (§24, odst. 2, §25. odst. 3)
povolenou velikost nebo šířkyholé seče, (§3l, odst. 2)
zákaz Úmyslného sníženízakmenění těžbou pod 0,7 plného zkamenění (§31, odst. 4)
zákaz přiřazování dalšíholé seče k mladým porostům na celé ploše nezajištěným,
pokud by celková qýměra nezajištěných porostů překročila stanovenou velikost a šířku
(§31, odst.5)
zékaztěŽby mýtní úmyslné v porostech mladšíchnež 80 let (§33, odst. 4)

o
o
o
C
.

o
c)

zákaz téžbyvyššínež 3 m3 na 1 ha lesa za kalendáíni rok bez souhlasu odbomého
lesního hospodáře a předchozího písemnéhovyrozumění orgánu státní správy lesů

(§33, odst. 3).
hospodářský subjekt provádí téžebnípráce v souladu se zákonem č. I14lI992 Sb,
a v souladu se zněním, vyhlášky č. I89l20I3 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení,
,

d) dřevo, které bylo vytěženo v rozporu se zákonem č. II4ll992 Sb. nebo vyhlášky
č. I89l20I3 Sb., není uvedeno na trh a je vedeno v oddělené evidenci,

e)

hosPodařský subjekt vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle
§ 40 zakona
Č.28911995 Sb., o lesích a předává souhrnné informace o vytěženém dřávu z lesních
PozemkŮ PřísluŠnémuorgánu státní správy lesů nejpozději do 31 . března následujícího

roku,
hosPodářský subjekt vede prŮkaznou evidenci dřeva (včetně těžebních zbytků a ořezů)
vytěženého mimo les, které uvádí na trh,
g) za období uPlynulých 12 měsícůhospodářskému subjektu nebyly uloženy žádnépoku§
nebo nétpravná opatření za porušení právních předpisů tykqicí se kácení stromů
a nav azujícíchpředpi sů.
f)

3. ZmírnénízjiŠtěnéhorizika v případě, že zjištěné riziko uvedení neziákonně vytěženého dříví
nebo dřevařských výrobkŮ z tohoto dřeva na trh je vyššínež zanedbatelné (dte čl. 6 odst, ]
písm. c) nařízení).
JelikoŽ u hospodařského subjektu je riziko uvedení nezákonně vytěženého dřívína vnitřní trh

EU vYhodnoceno jako zanedbatelné, není nutné stanovit postupy ke zmírněnítohoto
rizika.

4.

Aktualizace a hodnocení systému náležité péče.
HosPodářský subjekt v případě prodeje nebo daru dřeva nebo těžebních zbytků v daném
kalendářním roce provádí lx ročně hodnocení a aktualizace svého systému náležítépéče.
ZáPis o provedení roČníhohodnocení a aktualizace systému náležitépéčeje ,o,lčártí
každoroěníínvetúartzacezásob dřeva (majetku obce).

Tento systém náleŽité péčebyl vydán Usnesením Zastupitelstva obce č. 10.5.1.) ze dne 17.8.
2020 anabýváplatnosti dnem 17.8 2020.

V Bílově dne

17.

8.2020
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