Obecně závazný předpis č. 1/2015 obce Dlouhá Brtnice.

„Systém náležité péče majetku obce Dlouhá Brtnice
jako hospodářského subjektu uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo ve
smyslu Nařízení (EU) č.995/2010“
vytěžené v lesích obce Dlouhá Brtnice, dále jen systém
I.
Právní předpisy
1. 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);
2. 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;
3. Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
4. Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též ZOP);
5. Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;
6. 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 se rozumí:
a) LHC – lesní hospodářský celek;
b) LHP – schválený a aktuálně platný lesní hospodářský plán;
c) LHO – lesní hospodářská osnova;
d) LHE – lesní hospodářská evidence
e) LZ – aktuálně platný lesní zákon – nyní zák.č. 289/1995 Sb., ;
f) ZZO (zodpovědný zástupce obce) - osoba jmenovaná (písemným pověřením v případě
zastupitele nebo zaměstnance obce, smlouvou v případě externí osoby) zastupitelstvem obce,
zodpovědná za hospodaření v lesích, které jsou v majetku obce. ZZO spolupracuje s odborným
lesním hospodářem (OLH), provádí pěstební práce související s obnovou, výchovou a ochranou
lesních porostů, zajišťuje těžební práce, zajišťuje prodej vytěžených porostů a likvidace zbytků po
těžební činnosti, zajišťuje příslušné dokumenty související s touto činností a spolupracuje při
plánování a zakládáni nových lesních porostů. ZZO rovněž vede evidenci (obdobnou LHE) kácení a
osazování dřevin rostoucích mimo les, které jsou v majetku obce.
g) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze č.2 , 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;
f) „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. To rovněž zahrnuje dodávku prostřednictvím komunikačního
prostředku na dálku, jak je definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne
20. května 1997;

III.
Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky:
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.

1. Opatření a postupy zajišťující přístup k níže uvedeným informacím, které se týkají
dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh dle čl. 6
odst. 1 písm. a) nařízení:
1.1. Zodpovědný zástupce obce (ZZO) je povinen každý prodej dřeva evidovat v podobě smlouvy
nebo jiného dokladu o prodeji. V případě lesa i v aktuální hospodářské knize LHC v části lesní
hospodářská evidence – LHE (pravá strana) v členění nejnižších jednotek prostorového rozdělení
lesa. Rovněž je povinen evidovat samovýroby formou smlouvy nebo jiného dokladu (Dodací a
výkupní lístek) – viz příloha č.1.
1.2. V LHE je povinen uvést:
1.2.1. popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku (sortiment) i obecného názvu druhů
dřevin a úplného vědeckého názvu dřevin. Lze využít zkratky a kódy dle příloh č. 2 a č. 3.
1.2.2. země původu vytěženého dřeva je vždy - Česká republika (ČR)
1.2.3. region státu, v němž bylo dřevo vytěženo je vždy - LHC – 614801, LHO 2 Jihlava,
1.2.4. oprávnění k těžbě
 druh úmyslná, nahodilá, mimořádná
 způsob předmýtní, mýtní
 množství vyjádřené v počtu objemových jednotek. Jednotky jsou vždy rovněž
uváděny na dokladu (vydaného dle bodu 1.1). Preferovanými jednotkami jsou m3b.k.
(metry krychlové bez kůry) a prm (prostorový metr).
 doklady nebo jiné informace uvádějící, že toto dřevo a dřevařské výrobky jsou v
souladu s použitelnými právními předpisy následujícím způsobem:
ZZO prověří a do LHE uvede, že těžba byla provedena v souladu s LHP, LHO, LZ
nebo ZOP.
1.2.5. název a adresa obchodníka, jemuž byly dřevo a dřevařské výrobky dodány,
1.3. Rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty do centrální evidence
ZZO má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a
evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona a předávávat do centrální evidence
informace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle přílohy k vyhlášce č. 285/2013 Sb.,
(příloha č.3)
1.4. Způsob předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty
ZZO v součinnosti s OLH má povinnost předávat nejpozději do 31. března kalendářního roku
informace podle bodu 1.3. se souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence orgánu státní
správy lesů (ORP), který je předá do konce dubna kalendářního roku do centrální evidence.
2. Postupy posouzení rizik, které umožňují provozovateli analyzovat a posoudit riziko uvedení
nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh dle čl. 6 odst. 1 písm.
b) nařízení.

2.1. Činnosti, při kterých by mohlo vzniknout riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva, nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh jsou následující:
2.1.1. získání dřeva nebo dřevařských výrobků jinak než nákupem na trhu a jeho následným
prodejem.
2.1.2. prodejem dřeva, které v lesích obce vytěžil v rozporu s použitelnými právními předpisy
třetí subjekt
2.2. Opatření k minimalizaci rizik uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských
výrobků z tohoto dřeva na trh je převážně dřevo, které bylo v lesích uvedeného majetku vytěženo
v rozporu s použitelnými právními předpisy, nesmí být prodáno (uvedeno na trh). ZZO toto dřevo
eviduje v oddělené evidenci a lze jej použít pouze k vlastní spotřebě obcí, případně jeho složkami.
2.3. ZZO ve spolupráci s OLH předkládá 1x ročně hodnocení SNP spolu se správou o hospodaření
v lesích města za uplynulý rok a schválení úkolů na rok následující, vždy nejpozději do 30. března
následujícího roku.
4. Zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví
nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.
Jelikož u hospodářského subjektu byly v rámci obecného výše uvedeného posouzení rizik všechna
kritéria rizik vyhodnocena jako nerelevantní nebo riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh EU bylo vyhodnoceno jako zanedbatelné, není
nutné stanovit postupy ke zmírnění tohoto rizika.
Tento dokument schválilo zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice na svém III. zasedání, konaném dne
9. 2. 2015, č. usnesení 5/III/9.2.2015.

V Dlouhé Brtnici dne 9. 2. 2015

………………………………. .
Luboš Krátký
starosta obce

Přílohy č. 1
Vzory dokladů o prodeji dřeva, samovýroby.

Příloha č.2
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 ( 1 )
— 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 dřeva CS 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 dřevaCS L 295/34 Úřední věstník Evropské unie 12.11.2010

Příloha č.3
Rozsah informací evidovaných hospodářskými subjekty a předávaných do
centrální evidence
I. Rozsah informací lesní hospodářské evidence předávaných do centrální evidence
1. Identifikační údaje
1.1 Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název vlastníka lesa
1.2 Identifikační číslo, popřípadě datum narození
1.3 Adresa trvalého pobytu nebo sídla hospodářského subjektu
1.4 Název lesního hospodářského celku
1.5 Kód lesního hospodářského celku
1.6 Název majetku (pouze v případě lesní hospodářské osnovy)
1.7 Kód majetku (pouze v případě lesní hospodářské osnovy)
1.8 Výměra lesního majetku (ha)
1.9 Rok vykázání lesní hospodářské evidence

2. Těžba dřeva podle § 2 písm. 1) až o) zákona č. 289/1995 Sb.
2.1 Těžba úmyslná (m3 bk)
2.2 Těžba nahodilá (m3 bk)
2.3 Těžba mimořádná (m3 bk)
Celková výše těžeb (m3 bk) (Celková výše těžeb je součtem těžeb úmyslných, nahodilých a mimořádných.)
Poznámka: Informace lze podávat v elektronické nebo v listinné podobě. V případě, že
hospodářský subjekt předává informace v elektronické podobě, je nutné podání opatřit
elektronickým podpisem hospodářského subjektu.
II. Pro jednotlivé porosty, případně porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku vlastník lesa
eviduje:
1. Evidované údaje:

jednotky*:

Druh provedené těžby:
Datum provedení těžby:

kód podle části 2.
rok

*Plocha se eviduje v hektarech (ha) s přesností na setiny. Objem se eviduje v m3 bez kůry (m3 bk), zaokrouhlený na celé číslo
směrem dolů.
Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin:

2. Druh provedené těžby:
KÓD
POPIS
Úmyslná
1
Nahodilá
2
Mimořádná
3

m3bk

(bk...bez kůry)

