„

Systém náležité péče“

hospodářského subjektu „Město Blovice“
uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích
hospodářského subjektu
I. Právní předpisy
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;
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:
a. „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky s výjimkou dřevařských
výrobků či součástí takových výrobků, které byly vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských
výrobků, které již dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly by jinak odstraněny jako
odpad, ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne
19. listopadu 2008 o odpadech;
b. „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;
c. „hospodářským subjektem“ (dále jen HS) je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící
dřevo nebo dřevařské výrobky na trh; pro účely tohoto systému náležité péče je
hospodářským subjektem město Blovice, se sídlem Masarykovo náměstí 143, 336 01
Blovice, IČ 00256455.
d. „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;
e. „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).
f. „nezákonně vytěženým“ dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy
v zemi původu vytěženého dřeva;

III. Povinnosti hospodářského subjektu
A) Povinností HS je neuvádět nezákonně vytěžené dřevo poprvé na vnitřní trh.
B) HS při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonává náležitou péči dle jím
zpracovaného systému náležité péče.
C) HS udržuje a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá.
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Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky:
1. jak HS zajišťuje přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví, které HS uvádí na trh
2. postupy posouzení rizik, že v rámci dodávek dříví realizovaných HS je uvedeno nezákonně
vytěžené dříví nebo dřevařské výrobky z tohoto dřeva na trh,
3. jaká opatření HS přijal ke zmírnění rizika uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně
vytěženého dříví nebo výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.
1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva
a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:
Hospodářský subjekt zabezpečuje:
a) na lesním majetku města Blovice na ploše 289,29 ha proces těžebních prací, evidenci a
prodej dříví v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a s dalšími použitelnými
předpisy
b) a u dřevin rostoucích a vytěžených mimo les, které jsou ve vlastnictví HS kácení
v souladu se zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• 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,
Kromě dříví uvádí HS na trh tyto produkty podléhající nařízení EUTR: palivové dříví
v polenech, špalcích, větvích, štěpce, piliny nebo jiné uvedené v př. č. 1 nařízení.
1.1. Těžba dříví na lesním majetku u hospodářského subjektu
Proces těžebních prací je u HS řízen lesním na základě těžebního projektu schváleného OLH
na plánovací období dle druhů těžeb, dřevin a objemů. Tento projekt je zpracován dle
současného stavu lesa, zbytkových úkolů decénia v závazných ukazatelích a dle celkových
objemů těžeb. Podíl plnění těchto ukazatelů je v objemu do 1/ 10 decenálního plánu, nebo v
objemu sjednaným dle potřeb vlastníka lesa (například s ohledem na výkyvy v plnění
decenálního plánu po působení nepříznivých biotických či abiotických činitelů).
Pokyn k provedení těžebních prací v porostní skupině zadává lesní provádějící firmě
zadávacím listem.
Lesní vystavuje odběrateli odvozní lístky a dříví vydává z odvozního místa. Dodávky měsíčně
sumarizuje dle odběratelů jako podklad k vyhotovení výkazu skladu a pro potřeby fakturace
za odebrané zboží.
1.2. Měření, evidence a prodej vytěženého dříví a dalších produktů ze dřeva
Lesní provádí přejímku a evidenci veškeré hmoty hroubí vytěžené dřevní suroviny
na obhospodařovaném lesním majetku z číselníků dříví z vlastního pracovního deníku a z
protokolu o přejímce u odběratele dle základních jednotek prostorového rozdělení lesa
(porostních skupin).
Prodej dříví a dalších produktů ze dřeva včetně samovýroby z lesních i nelesních porostů je
evidován na účetních dokladech (dodací list, faktura, pokladní účetní doklad) s uvedením:
1. Množství prodaného produktu (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek)
2. Druhu a dřeviny prodaného produktu pokud jde druh dřeviny rozeznat (kulatinové
sortimenty, průmyslové dříví, palivo, klest, těžební zbytky, či prodej dříví „nastojato“)
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3. Základní údaje o kupujícím (FO - jméno, adresa, PO - název firmy, adresa, IČ)
4. Datum prodeje a lokalita původu dříví, pokud je dodávka realizována z lokality pořezu či
odběrného místa
Doklady o prodeji dříví jsou archivovány minimálně 5 let.
Objem dříví se stanoví výpočtem z naměřených hodnot nebo vážením. Pro účely stanovení
objemu se dříví v celých délkách měří zpravidla jednotlivě a rovnané dříví se měří hromadně.
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.
• Při třídění podle minimální tloušťky čepu se tloušťka měří pouze jedenkrát.
• 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.
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. U výřezů se středovou tloušťkou do 20 cm bez kůry lze délky výřezů
zaokrouhlit na celé metry směrem dolů. Do délky výřezu se započítává pouze jedna
polovina výšky záseku.
• Objem jednotlivých výřezů se určí z délky výřezu a jeho středové tloušťky měřené buď
s kůrou, nebo bez kůry. Objem se vypočítá alespoň na dvě desetinná místa.
• Při měření rovnaného dříví v hráních se provádí přídavek na výšku v rozsahu alespoň 3%.
• Při měření se používá jen metrický systém a objem se uvádí v metrech krychlových bez
kůry alespoň 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.
• V případě nehroubí (klestu, štěpky, těžební zbytky) je objem stanoven kvalifikovaným
odhadem nebo dle objemu vytěženého hroubí.
Při měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se postupuje podle ČSN
480050 Surové dříví (nebo dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví).
1.3. Lesní hospodářská evidence
HS prostřednictvím OLH veškerou vytěženou hmotu hroubí eviduje v lesní hospodářské
evidenci, která má podobu listinnou a digitální v členění na nejnižší jednotku prostorového
rozdělení lesa.
Pro jednotlivé porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku HS eviduje (příloha
k vyhlášce č. 285/2013 Sb):
•
•

Druh provedené těžby: kód 1 – úmyslná, kód 2 – nahodilá, kód 3 - mimořádná
Rok provedení těžby
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•

Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin v m3 bk

HS předává 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název vlastníka lesa
Identifikační číslo
Adresa sídla HS
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)
Celková výše těžeb (m3 bk)

Informace jsou podávány v elektronické nebo v listinné podobě.
1.4. Ostatní produkce dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z jiné než domácí lesní
produkce
HS provádí na pozemcích ve svém vlastnictví kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení
těchto stromů je prováděno na základě oznámení či pravomocného rozhodnutí (povolení)
příslušného orgánu ochrany přírody, pokud to příslušná právní norma vyžaduje.
HS, který uvádí na trh dřevo a dřevařské výrobky pocházející z tohoto dřeva, vytěžené mimo
pozemky určené k plnění funkcí lesů, vede následující evidenci:
a) oznámení o kácení nebo číslo povolení, pokud je vyžadováno zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, včetně data jeho vydání, 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 HS analyzovat a posoudit riziko, že v rámci jím
realizovaných dodávek dříví je uvedeno nezákonně vytěžené dříví nebo dřevařské výrobky
z tohoto dřeva na trh.
HS analyzuje a posuzuje riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků
z tohoto 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, nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, jsou u HS následující:
a) Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, které by HS vytěžil v rozporu s použitelnými
právními předpisy na svém lesním, nebo ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les na
pozemcích ve vlastnictví hospodářského subjektu je zanedbatelné, neboť
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• veškeré prodávané dříví pochází z ČR,
• HS hospodaří dle pravidel trvale udržitelného hospodaření v lesích
• HS provádí těžební práce v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem pro LHC
kód 313 402, schváleným pro období od 1.1.2012 do 31.12.2021.
• HS vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona č. 289/18995 Sb., o lesích,
vede dále evidenci dřeva vytěženého mimo pozemky určené k plnění funkcí lesů,
• dodávky dříví jsou v souladu s právními předpisy, které upravují obchodní činnost v ČR,
• za období uplynulých 365 dnů mu nebyly uloženy žádné pokuty nebo nápravná opatření za
porušení použitelných právních předpisů uvedených v čl. III bod 1
b) Nebezpečí uvádění dřeva na vnitřní trh EU, které by třetí osoba vytěžila v rozporu
s použitelnými právními předpisy na lesním majetku HS, je zanedbatelné, neboť lesní
majetek je pravidelně kontrolován pracovníky HS a v případě zajištění takovéhoto dřeva je
toto dřevo použito výhradně v rámci vlastní spotřeby vlastníka nebo pro účely ve veřejném
zájmu.
2.2. Šíření nezákonných těžeb konkrétních druhů dřevin
Vzhledem ke skutečnosti, že na lesním majetku HS se nevyskytují druhy dřeviny, které by
byly v ČR chráněny, není toto kritérium relevantní pro HS.
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 HS pochází z lesního majetku HS na území ČR. Z tohoto
důvodu není toto kritérium relevantní pro HS.
2.4. Sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie na dovoz nebo
vývoz dřeva
Veškeré dříví prvně uváděné na trh HS pochází z lesního majetku HS na 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 HS.
2.5. Komplexnost dodavatelského řetězce dřeva a dřevařských výrobků
Veškeré dříví prvně uváděné na trh HS pochází z lesního majetku HS. Z tohoto důvodu není
toto kritérium relevantní pro HS.
3. Postupy a opatření přijatá hospodářským subjektem ke zmírnění zjištěného rizika
v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků
z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné
Jelikož u HS byla v rámci posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských
výrobků z tohoto dřeva 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.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Lesní ve spolupráci OLH provádí 1x ročně aktualizaci hodnocení tohoto systému náležité péče.
2. Tento „Systém náležité péče“ schválila jako vnitřní předpis města Blovice Rada města Blovice
usn.č. 03/15 ze dne 2.2.2015.
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3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.3.2015 a je závazný pro všechny pracovníky
hospodářského subjektu.
V Blovicích dne 3.2.2015

Jan Poduška
starosta města Blovice
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