obceBřežany
''systémnál€ ž itépéče

uvÁdějí.ípopné na vnitříí trh EU dř€ v o nebojiDéproduktyze dřevl
(pt|ivo,k]est'štěpkt'větve)dle NařízeníEU č.995/2010'
rytěžené
ná svýchpozemcích.,
(dákjenhospodáhký
subjeko
|. Pr.vÍ|př.dpisydlljici s€ EU tiňb.r r.a!|.|lo!(EUTR)
.
.
.
.
.
.

R.Ó (EU)č'995/]010.tleq'm s sldoli po1innosli
Nďiabi E\mpskebopÚlmÚlu.
hGpodilských subjelí'l u\ aděj'cich m th dt.\ o ' dŘlařské ťrcbkt (dál€ jen naiiŽeíi):
Poviděci nďizeni Konis (EU) č'60740|2.o proYád&ichpEridlrch prc sríéň nálcžilé
péč.a pr četnosla pouhu kontrol kontrc|nícho.roizci podle nďizni ě.995l,0l0:
Zjkon ě'289/1995sb'- o Iesicn ! o znčně a doPlněni něklerých Zikonú(lesni ziton)
eikon c,l l4/l992 sb . o úh.aíěpii'odJ.! *Bj iny:
vyh|íškaMŽPč'l8920]3sb''oochlaiÓdtcvinapovolo!fuijejichkáceni:
zákon č'22612013sb'. o uváděni dt€!5 o dřevalských dlobkú !a lrh:

. vyh|áška
Mze č.285/20l]sb'. o roáahuo zlůsbupředá!áÓí
iníÓmacldo centnllní
clidenc€ hospodáiskýmisubjcky 0 olgóíy slátni sp.ávy v oblasti uvádén|dřcla
! dřcvahkých výrÓbkůra tÍh'

tohotosysténunídité pečes. rozumi:
Pm úče|y
. idřoln.
dřetthtýni lýrob\ť" dtcvo a dřevltlté \jrcbkJ uredďé ! přiloa č' l
(Er!s)
Rady
č.2ó58/87/.l J ,,i.Í,r' ,Eři:ť,i/
'l40l Pah'o\é dte! o ! polcmch. špa|cictllěn'ich. otpich nebql podobnlch
('ámh: dřevéíé
ýěpl.' nebottis|'l pilin' a dlevěíézb}tt'r a dře!'ěnýodpod.léŽ
á8loneryÚé do polen.bnkd. pelelncbopodobných|vďú
4403surclédievo.léžodkomčré.
zbalenédřmi bélin€bo nanfubooplácolfré
.
I. třh"jatékoliý
rýobkůpopF... ýí|třní
dodÁvánI
dfuv.a dřevaistých
"uvíděliD
podcjni
poýup'
/řl bez ohledu na \TuŽilý
2. účc|em
dbtribucc Íebo použil| v
n.bobep|arnórd 2 písň b nuil:cnI)|
Drúběhuobcbodn|činíoltl!t('ju'rúp|'l!
' ''hospod{ňkjn subjcktcn. (dál€ jcn Hs) je kaŽdáfyzickánebop!álnickó osob.
uýÁdějicidievo nebodř€vahké výrobkyfi nh |č!'2 Pbh c ,uříre'i): plo úče|y
tohoto
je
syýémufuiI€ŽitéÉče hospod'is*ýmsubjeklemobs Bteá.y
. ..obchodnik€n" kaŽdáryzická ncbopdv.ickÁ o$ba' ken' v pÍnběhu
obchodničinnGti
p'odává nebo nalapuF na vnnřnim tÍhudl.vo ncbodřevatskévýrbky' kcé ji, byly
u!.deny ía \ŤitřÍiuh r.l .2pisŽ' d 'íři:g'il l
. .áko!.ě l)'rčžC!. dř.Ýo. je dřÉto !!téŽcnó Ý solladu s použit€lnými prárnimi
pi.dPisy vzmi půlodur!ďŽenéhod|!!& nebodiivi ť Ežinu lic€nci FLEoT. Íebo
(c|TEs).
dř.lo z doiú uv€ d fiých Y pii|ohách
A. B. a c naiireniRadt(Es)č.3]8/9?
.
rlrlfubih. dielo vyt.,.nó v o4'oru s pouŽtelnýmipnírnimipiedpisy
"trg-iko.
l zeni pů\odut11ěžeíého
dřs'a |čl2 ý! r naři:ení):
lll' Poli.nmti hospodiřsk.ho slbi.k|Í(dk č|'1fulý ]'E)'naří:ehi)
a) Neu!ádětnelkoÚě vy1ěžcni
d}c!opoprvén.!niťn' Úh EU'
b) Pii uvÁděni di€va a dř€valstých !ýrcbkú ía uh vykonával náleŽilou péěidle systému
nálcŽitépeče'
c) Ud!žolat a pravidelněhodnotil svůjv|ostnlsyslén nálcžitépéče.
kteď použivá'

s)si.D !i|gžir. péče
obs.buje pooisřcnl!ltlpflk!
lčl ó nuři:e.i).
|. jď bcpod]áistýsubjeklz.jišr'Úc ďí!t!p k inÍom..in. tteE sc tltaji dod]í\?kďili' kleÉ
hospo{Lišk-\.
subjek u{idi natň |.1'ó o.l'|' l ?isu u) ,ařía"i)
2. po3tlpt posou.nl rizik'' zda Í dodáltách dři\ i dindblolmýth bospodárskrtnsubjektm na
Úb j€ obgždo nclegálnč
\l1čžc
Íédíífidl ' ó oí!ý ] |hn| b)
"aři:eni
!. jar! opatéoihospodiÍský
subjek plijal ke znir.oi t|z|k. uvcdoj .ez]átoíněryěŽméhoďiv'
Ďa tdr Y připad.. Žezjišt.nó rnik uýcdeniíezitoíně ryléžňéhodňYi na th jc r}ššIn.ž
zanedbaE|né(čl'ó odý ] Písn|c)ruři:lni'
]' opatř.ní . postupy ajiirlujlcl !ĚE!!!- j!&!g4lrE'
ktcřó s€ dkljí dodíyc|. dřev!
uv{děnýchhospodářskýn subjeklemn. ťh G' ó odý l PiM' a) ruři:en, aednásc a popis
na$p4re,|,iho p|occsu|Eb! .ýkl.nk a Pulli! .!řM t hDŠ|oaiřského
ýbjeht)
Hospodálst)'subjel' zabéŽlečlje]
> na l6nim najelku obce Břežnnl k|clý je 4ři4n VLHP obeŮí leq] Břeža,!
prc L|Ic ě' 615412s p|otnoýiod /'t2,1ó do Jr'2.202s' schýálenéň
zpracovmém
(dálejeň
KEjskýmúfudem
JihomoÉlského
*ralev Bmó dnc4.8'20ló' ía ploše76,30ha
LHP)
> a u dieYinrsioucich nino 16 napozemcích
v. v|'stniNí hospod|jlského
subjekru
prcc€s těŽebnicnpraci.evidencin dist.iblci vylěž.ného
dtivi v $uladu se 7rjtonenč.289/1995.
o lšich a s dalšini pouŽilelnini plj.dpis!.ltcÍdv cR up6wji /.'l 2Pís,,.b ,oří!e.í):
. ÉŽební
pnivam dřevo.
. plarb' a dievo.Yč.něpoliníosli $uýi*jicich s těŽboudi€va
. Ébu dl€va lčelně príli.h ptedpi!úzoblGri 2ilolniho pÍoíi.di a |esictri \t€tně
obbÓspodaiovánil€sú a fuho!áni biologi.kó rzfuitoíi
tan' kde přimo $uvisi
' Éžbou
diE\& .
. z'*omi pnila rt.licb slfu dliajici se ýyuŽiti a drŽbJ. kt€ni jsou dolč€na těžboudřevg.
. obchoda cla a lo do lémí.y.do jolé $ vzbhuji na odvěNi lcsicNi
(Jomě ďivi Uvádi hospodilský subj.k n! lrh lyto prdúrt podléhajicínařizení EUTR:
pa!^D|édiiýi ýPolen.ch. šPal.i.h' \.é^'ich.
Pilin,' dře\,é,ýodPad po |é1bě'štépLL
"ebojift'
uýé.Iehéf|t,č 1 fuiiz.ní'

l.l ' orpn|za.e tě'by dřívíí. lesllň ňÓjerlu
pracije u hospodihkého
PrccestěŽebnich
subjcklutl7'enhospodÁiským
subjel1€n m záldadě
pláou těŽebničinnostilěžebŽpdco!ánéhoodbo.nýh lesnímhospodliřen(dálejen oLH) oa
taŽdýbospodliiskýrok dlg druhůtěŽ€b. dřcvin ! objcmů.
nebodh potřebzpÉcováninaboiilé
těŽby'Plán limyíných těž.bje zpÍocovónd|c 4kuólnlch podeb výchory a obno\Y poroslú
s důtr€ m Óa dodÉeni
vš*hávúný.h ulaAlclúL|lP a lkonnýchopďřenidoďkajicicnse
ÉŽbydieva' Podil plněniávú.ých ukÚat|ú LtlP je Ý objcnu sjednméndle polieb
hospod|iřského
subjektu.
jc
vl6t'!i olemizcc těžebnichpnci d|etěžcbíihopojeku a dk akúlní€h potŘb poroslů
náplni páce dodavalelskéhosÚbjéklu konlro|ovlnéhooLH' Pn'cc jsou pmráděÓ'
pňci prvcdc oLH před]ánipleoviíě.
dodaÝatelským
subj€ktm' Přcd apočetin tčžebnich
saáni dodayat€lský subjctt s požldo\eou l{hnoloEii a s poádavk) na \lúEné
$íine.!v' síi pňbližoleich |incl. s umiíčnin a lapenou stládet. s poŽ:davb ía
po\ýrbni úpÉťupfuoýišlč a sp.cilika bez*čnosli a ochmy zrř.ťi pň pníci. U
do<tlalelst)tb subjekůdocházik pfu]óni pmcoviš|.převzerín2aďivacilD li9tu v€ kleBn
jsu uldenl všehny oál.žitoíi í.zb}Ú. pĎ lč2budívi' v pňběhu pBci prÚ\ádi oLH

pÍú&žnoukontolu klality prací.! připadě zjiŠěni ne$uladu týo řeši á po skončenípmci
Pmdej a odvoz dřivi je řizen dl€ po|yíů hospodóJsk.ho subjektudle porřb odbyu dřili u
subjeku Y $ulodu s pÍo\oa.ni pÓtřebmi Pii rjmE' Pii oÍl\oa díli
hospo<t.rlstého
\ryŠavidodavatelskýsubjekt dod&i lisl. jcjicM sumář na konci Íěsice sloÚži pm *sb\cni
q'lzu sldado\Ích zá$b a pohrbu dňý pň ťýro* mezi |okalitami. Mrci listy potlnené
oLH jsu pod}ládm t f'rMci odbčBtc|úha odeb6é dňťi'
l '2, MěřGli .vidc!.c . prod€j r!r.žeí.ho dřírí t dl|.lch p.oduktů Z dřo'a
Dodalatelský slbjett pÚýidi pt.jiDru a evideíci v.škeÍéhnot' bÚoubi rl1ěženédi€ui
surviny na obhospodaiovanénlesnim m'jcrku na čislni}u dřivi v členěni na nejíižši
jednod(uprcstoo!ého rozdělcni lcg'
objm hrcubí lýěženého dijÝl je ílnovcn na ákladě něřeni kazdéhogrcbeÍého kc!'
klďé plovádi Prd.ol''.i
I lě:bé 4 nuúěí!.é idaie přc.Ióýají ásfupci dodavat€hkého
subjokfu.kleď seslavujeěíselnikjakÓ dokhd plvotníevidence'Dodaval€ l ský subj€ k t jé
! Gtbé.ptolo pmvádíkoÓúolypřijnu dřivi 0
zodpÓvědnýzá přesnoýmětcniprocovnlkú
|esnihohospÓdáře'HospodÁřský
subjeh dle u!&eni
sj€ j ich výsledkysezíanlje odbomého
pmvádíkonlrolnipíjny z úěsli oLH Pli 7jištĎni
stzlovujeopalienikjejich
nedo$atků
Při dodávn'ch dřiú a dalŠichprcduh|) e dbva včemésmovýoby z lesnich porcst! či rc
dřÉvinÍosloucichmimo ls v}5|avi dod'ut€lský subjel.t odběEteli dodaci list ncbo Přimo
nebo pokhdni úšclnidok|ad)' j.íŽ obghuje čislo doldadu dotW
úč€loi dÓtlad i..k@
a j€ho moŽství' Doklody o
exp€dice' ná2$' odbéBt.l.. pŇdávaé zboži (síim..l)
jsu
(úplábou
disjbuci dřiú
či neúplátmu)
Úchivováíy niriná]íě po dobu 5 lel
Úvedm ť
objo díli je u dloúého dřiví. výiczú a u pa]ivovéhodnv' ve fomě tu]]íčů
nehn kychlovýc[ něřeno I(u$lě ncbo v hrÁnich s pouŽilim přerDčlovéhotcficienu. U
pa]ivo!ého ďili štip..ého a lesni šépty j. obj.m dňvi vedm vPíslooÚch
net$h
(!mr) nebo s'ŤaÓých (pm'. oll.lli dlwě.é ťrbk! (řÉ'\o. kEjiny. kúly či
rcnuý€h
suroniky) j$u na dodociD lisfu lvcdcĎy v n.rreh l.ry.hlový.L pÚslorcýich nelÍech
n.bo |Ú@h. v pípadě u!áděni ía th dříli nebo kleíu 2 kámi nebo z oien dř*in
mšÓucich mjno l€s. kdy nclz použí bě,ňéňclody 7jištbv&i objeh! dieÝa je mno&tli
dodméhodlevá pĎv€deno odbÓmým odnod.m'
Měřeni' a*muhlo!ání
.
.
.
'
.

.
.

ozněru a íanolcni objcnu dřivi se prÓvadi l ďivi ÓI'sledujicin

Tloušťkas nčři bUď uploslřtd dé|ky!ýřezu GlředoÝá l|ouštta) nebo na čepu(čepová
tbuÝaa) nebove vzdá|9noíi l m od dolnIhoěeb'
Pn něřeni tlouŠťkydřivi v cclých délkÁchse naměienéhod.oty zolaou ují na celé
centimelrysměEm do|ů'
j€dénkÍíl
U ýýiezú do 19 cm včetněb.z kúry sc stledová llouštla něii průmér*ou
v horirc.t]álnín sněru'
U Ýýteú 20 cn a vi.e b.z kůry se s|řcdo!á nouštlo něti d!ďnit ve dYoÚ ú sebe
kolmých snércch tak. ábt byla namčt.nanejmenŠia nejréršillouš.l€ l'1.řa' z obou
$ m ce|éccntineÚ,v sněEn dolú
úěteni 9 !'!oči!á úiuíéticlý pÍúněra ekÓdt|i
J€.li ť mistě něřcni oušlat qj'Dá
nePEvidelnoý ňsu nčí sc douši.ta dvěmá
měřenini l pljbliŽně ýejÓé \Ždil.noíi plld . a míst@ kde zči.á nomálni óst dřeM'
z obÓu něřeíi 5e ÍJloČiú ďilnel.c|}. p'ún!'. ktcď s mkruhli m Nlé cmÚnďy
M'ji.|i rjŤez! dřili něhnéhojedno'|ivě ncpEvid.lný Ílai měň * po ýtcich.
Pii něřeni déIk} riÝczu s íměřcné hodnol)' uokrcuhllji na celé déseliny nelru
smělm doIů.pňčenŽ po úěc|' lubiloláni je uŽi!ána jmenoviti délla odpovidajici
ciloÝé '}Ťáběné délce bez nad ěrk!' Délka nadňé.ltu lycb&i č staldatdu 2 %
slÍÁnk43z8

.
.

.

jňenovíédélk'' a|e ]iš' 5e v7jlis|osli í! dohoděsodběÍale|i.
Do délly !ýiezu se
upoóitá\á pouE 7' \ýšt'Yzáiezu'
\!řc,ú sc uÍči
2 dé|kyvýt€ z u ajeho slředo!éllo!šťk'něřeíébuď
ob.jemjedno'liÝýťh
s tú.o!.nebobezkúryobjen 5eÝypočná
nadvě deselinnámist!.
|jň měřcnisc touží!ájenmctÍickýsysténa objems U!ádi ! m.ftch krych|o!ýchbez
kúÍ'vna dlě desetinnámista' PÍo výpočetobjemudívi se pouŽijitabu]kyobjemu
v óeskýchtechnických
obsažené
nomácb nebojinélabulkyobjemupouŽivané
oblykle v
obcbodnín slyku'
v připaděĎchrÓubi{k|esLu,
těŽebíizbvtky)ř Óbjen ýanolcn kva|ifikovúýúodhad.m
je něiena pmslorově'
vytěženého
lyÍobeníštěpka
nebod|eobjenu
hÍoubi.

Při méřeni.zekrouhlováni roZněrůa stanovňi obFnu dřili se poíupuje podle csN
| 1' Lc5ni ho'nodíř5ti € ! ide!Ce
Hospodáis*ýsubjek prcsřcdDictvimoLH lcšI{crou!!1ěženoubnol! hrubi (dte!Ó Ó
pruměruod 7cm)elidule ! lŠni hospodďské
cvidenci(dáléjen !HE)' kleráfrá analogovou
jednolku
podobu ! členénii! nejnižši
prcstorcvéhoroz'léleni lesa' Pokud hospodáiský
subjelt uládi na th i nehrcubí(např klcst).vcde evidencio láo dřeÝníhm.é saňoslalíě
Hospodáiský subjekt piedává ! Iistimé podobě do koncc btezna ka|end|iňiho ioku
pís|uŠnénu
olr.ánuíálni sprárl'souhřnnéirformlce podle 0 ] Ódsl. l pisň | zriton! Č'
22ó120l3sb'. o u!áděnidřeváa dřcvařských!ýobků na tÍhv následujicim
lozsahu:
.
!
.
.
t
.
.
.
.
.
.

Ntuev vlasbikalesa
Identifikačni
ěíslo
AdÍesasid|a hospodáfukého
subjektu
\'.! |esniho|ospodáB\é|o.c|LJ
Kód lcsniho hospodářskébÓ
cc|kU
výněra lesního
majetku(lra)
Rok vyk&jnj lesni hospodářskéevidence
(v nl bk)
TěŽbaúm"vslná
Těžbanahodilá(ný bk)
TěŽbaninořdná (ml bk)
c€ l ko!á !ýšelěžeb(nr bk)

proi|ukce dř€ya a dře'ařskýcb ťrobků poch{zejícl.h z ji
1'.r. oí'hi
neždomnci |esli
pÍo.|nk.. (ti*ó le ^údéaína dÍev na hn PÓLhó-jicilÚ a .lře|in rcs1aucíchňina les)
Hospodáiskýsubjelt provádi ng pozemcichic svémvlasbic|ú k&eni dievin rcstoucicl)
Kácenitěchloýromújepováděnonaákla'lě:
a) povo|ení
dle Š8 odst' r zjtona ú ]l4/l992sb''nebonaz'l|adě
b) oznánenl 15dni předvlóhím kácenimd|es 3 odst'2 zákonaé' l14/]992sb'.lýká sc
kácenidi€ l in z důlodůpčícbnich.
$je za účelenr
obnoýyporoíúnebopn pro!áděni
q'chovné probirty poroýů' pii údlžbé
břho!ýcb porostůpÍo!áděnépii správévodnich
tokŮ. k odsíÍaňo!ánidielin v ochlmnén p|bm! aři^ní elekrizačni a pl]rblinnsté
sÓu$avy prcvádénémpři prolozo!ání lěchto sosu! a z dúvodůzdnvohicb. nebo na
c] oznúneíido 15 dni od Přoved€ n i káccnídle s 8 odst.4zikona č.1l4lr992sb. ' lJaká
sc káceli dřevií'jeli jejich sltÝcn zřejně a bezpmstředňěohÍožcnžnot čizdravi
nebo hro'i.lj škodazlačnóbo řozsthÚ

d) s 3 odst'3 bez poYoleni! sou|aduse zákonď č' ll4/]992 sb,. pololcni ncnitřebate
velikostiuvcdenouv $ 3 qhlášk'Yč' l89/20l] sb,. nébona
kácenidřeýiíse Šlanoleíou
Povoleni ke káceni dřcvin. za předPokladu' že přcdmčtnódřcýiny ncjsou soÚčÁsti
\rzlamného krajinnóho pnku nebo í.onoř'tli, sc í€ v yžadujc Ál J L},l.jš1
č 1a9/2a] 3 sb , o achruhě dř.ýjn a paýoloÝjníjejich k.xeni):
ve víšcel30 cn nadzemi'
l' pÍodielinr o obvoduknenedo 30 cm mčř€ n ého
iI' pn zapojenépoÍoíy dlclin. Fokud ce|lová plocha káaných apojených
poroíůdřcvinnepiesahuje
40 m2'
ul' pro dřeviny pěýované na pozemcich ledených ! kalaslru nemovitosd Ýe
zpúsobuvyuŽiti jato plantáždřevi#).
lv' pro olocnédřevinyrostoncina pozencichv zasta!énénr
územielidovúých l
jako
pozemku
plochaa nádloí
nenovnosti
druh
zanmda.
zs|a!ěná
kalNtfu
nebooslllni plrcha se způsÓbeň vyuŽni po2emlu 21eň'
Zapojenýnpomýen dielin jc soubordieyin. v némŽse nadzenrničáíi dřvin jednoho
pllú Ýzájeniě dolýkaji. pioňsúji ncbo plckryvaji. s vi!imkou dřclin tvoiicicb íronoiadi.
pokudobvodkn€ n ejednollivých dřevinměienýve Úšce lj0 cm nadzeĎi nepiesahuje
30
cm] jeýIiŽe něileni 2 dřevin v solboru přcsanujeulcdené rczněry. po zuje se vŽdyjako
stromořadimje souvh|ářada nejméně
desetistlonú s pBvidelnýmiloríupy: chybi li
v óěkleEn úseku souvislé řady ncjnéně deseti stromů něke4' ston. jc i rnlo úsek
polažován a $učÁst stfunoiadi: za sfiofioiadi s i.povúuji stomy ÍoŠouciv ovocn}th
sadech.školkáchaplanúŽichdielin'
Hospodáiský subjekt ovnéŽ prcvádi na pozencich ve svémvlashict\i ořez dřevin' Tm
při keEm docnázik poškoTnincbozn'čcnidolč€ n édřev'ny($
neni pm'iděn způsobem,
? zjtona é' l l4/l992 sb.).ncbok podsatninu ncbolrva|énusniž!íijejiekoloeické
nebo
spo|ečeÓské
lnílrťejnebobezpmsdedně
čiítás|edně
způsobíjeji
($2
2!yhl,
odumřeni odsl

i. 1892013
sb).

vytěžené
dijvi (kulating.palivo!édielo lpolen€ c h nebov podobnýchllarech|dievěné
Šlčpky
ncbo třisky piliny a dře!čnó2býk]r] hospodďský subjeh prcdá.
Pokud hospodáiský subjektB1ěženédřili (nebojiné dÉvěnéprcdukly jalo je klesl. šlěpka)
včetnědříli zořczú slromůz nclesni produkcc ulcdc m Úb (pÍodá,sněni 2a pmvedeni
príce nobo dmjc)' vedéá po dobu 5 ler ďchiwje idíedujki průkmou elidenci /.'l ó o./ir
pokudjevTžadováno
a) o,náneni o káceninebočislopovolení'
zátonemó' 1l4/l992
sb'' o ocbraně přirody a kra]iny ncbo konslaloýini. že káceni či ořez bylo
prov€ d mo bcz povo]miv sou|adu
s { 3 vyhl&ky č'l8920]] sb',
b) nóožstvi lj'lěženéhodřeÝa (nebo Éžebnichzby1kúči oiezú)Yyjádiené! objmu'
bnoúosd nebopoČlujednotek(na lkladé méieni.nebo na zá}|aděodborného
d) dalum prcdeF dřeva (k|esfu.šlěpkyči výrobku z něj).
e) idcnlifikaccodběáte|edie\a (klcnu.šíěpky
čiÝýŤobku
zněj)'
EÝ idencediela (nebotéEbnich zbýkú ěi oiezú)u\€deného na trh:

2. Poíupl !9$!:g]L!.!!' kleÍé
uno'ňuji ho\poúiíLému
subjekluanlL]1oY.ll posudn ri7i|o.
zda v !ámcijim FJ|'oYďllch dodáve*diivijc M trhuvcdcDonczíkoM|t)G'cíé dňti
lkNpodítský$|bjc[(lInIy7ujca PosuZÚj.ř]7ilioulcdeni nezátonnčvylěžcného
die\a M 1lh
vý)ulád!se2nóni|nč|,6h
I tondn b ) n d i i / o n i . . 9 9 5 / 2 0 l 0 p o d l e n í s I M u j i c i c n k r i l é r i i :
2.l zsjiště.i soU|!dl l pno'ite|ňrhi prlr.'.li pi.dp'5r
ttdCh b) nrohlofaiknoul liliko u\cdcnineáko|lnÓ\!t!7enéhodié\an]th'
Činnosti.Pň
jsou u bospodahk.h.slbjťk'Únjshdujiťi]
!) Neb€ 4 Eči u\tidčnidiťr. na qilňi th l:(]. k(cró by ltoti (|\oh! $těži|a Y.o'Fru
5 použitclnýmilrívnimi předPis! nl po7chku ! lrČi hospodířskóhosubjekN' jc
zlnedbatolnó.|cboťnajetlt jc pÍnÝidcln!konfolo!án a ! pripMě zajišlěninelegí|nč
lllěžcnóhodtcvulolo diero neniuvcdcnom ló'
b) Nebc2p€ č ipn)d..i.dřera na \nitni lÍh EU. kt..é by hospotlíhkt'subjtkl l'}t.ž.|
t ro2pořu . |'oužil.lnr1mi
prirnimi př&|Pist .a svén lcsíin pozcmku'nebo zisk!|
léŽbou
čjoic7cmlc dřcfin rcýoucichmnno |esna s\ých Bvcnlcícn.je z.n€ d b!(chó.
. YeŠkeré
prodá\mJ{]ti\ib!IÓ \]1čžcno
íu ú4mi cR'
. hospodářský
pnicl v $ulldu se s.bvdl.n)in|csnimhospodářsk'm
subick pro]áditěžebni
. hospodáiskýsubjcklllovádi tčž.btri
p!ácc ! |esnichporoýcch\ soul.du se zákoncm
č']89/l995'sb'. o ]csi.h.tj.zejména
dodrŽujc:
. m&\inlá|ni
cc|lolou riši lé'eb(\]J' odst']. š2j' odŠ'])
. po\ol.no! \c|ikostnebošiiliyhol. s.ťc'(.s]l' odst'])
. z:'l' úňjínéhosniženiatmenénilě7houpod0.? pln.ho1|Jntnéni(Š]l. odý' 'l )
' záku piii.7ofóni dalšiho|ó s.čcl nladým poroíúmm ťcl. pl.še íeajiněnlm'
pokud b) cc|lioii !}hrén nezljikĎtrýcht.míú pte|.oéikstlnovenouve|ikost.
šiiku($3|'odŠ
5).
.
zákoncnjsl0Ňtenú povinnoýilýk{ici sc nanodilétl:Žb].'ll:žbybez schvá|cného
p|álu čiln)lo\oliměpieYaléosnn] (!\]j odst' l.] a1)
- záIú lčŽbymýtri únrrsl
né\' poloslcchň|adšichneŽ80 |.l (\]3.odst'.1)
.hospodáisk! subjckl pÍo\idi těŽcbnipri.c \ souladua zitoncnl č. ll]rt992 sb'.
o ochmě píÍJd] í k.a]in)a \ sol|adu\c /íěnim \Jhli.k) č. l89':0l] sb'' o ocnÚl:
diEťina po\o|ďd'ijeji.h lác.ni.
. hospodáiskýslb]ť|t \ede řidnJ |.\ni hospodáiskou.\ .nť] lodle \.10 7íkonl
.' 289/l9o5sb'. o |ťsjch.\odc dá|. .\i|$ci diel! n k|cýu \yl!^núhomino !o1emk)
UÉcné
k pIněni|i|nIci|ťsů.
. 7a obdobiup|ylu]ýchl] měsici mu ncb]1\uloženy'idnéP(lkulyDťbonápravíáopalt.Ii
,! Fruieni Pou'nchl!.hpnirnichpicdti\il.\leÍé
f cR upla\ujilč,budri\i,

2.2. ŠiřGnínezíkoníých těžGbkoíkrétnich drlbú dřcvin
vzhleden ke stulečnosli.Že na obhospodatolanémmajelku se íevtskytuji dnúy dřeliny.
kteléby byly v ČRclÍánény'neni lolo kirédunr Elevanhi prc hospodáiský subjekl
2j. Šiřenitreikonné těžbyÍebo n.ákonných postupúr zcmi Dúvoduwtčžcnóhodř.v!
nebo l regionu danézené. r něnž bylo dřevo rylěženo.rč.tně uv:íženitískyru
ozbrojcIóhokonfliktu'
Vei|e|éoii\: pFnél .JocnenJ 1n no'podli\LJn' ! o]e|kmpo.ha/|/ u/em|cR / 'onolo
dúvodu
nenilolo knténumrelďanhiprc hospodáiský
subjek'

2'.l. s.íkce uv'|€ n é R'dou b€ z p€ č nosti osN ncbo Rídou Evropskéunie nn dovoz nobo
VeškelédijYi pnně uvádéné
na Íb bospodáiskýnrsubjeklempocházi z územíČR ČR neli
zemi, na kelou b)' Rada bezpečnoíi
osN neboliada EU uvaliIysantcena dovoz nobo
q]voz dřev.' Z toholo dnvodu ncni toto kritériumrclcvÚlni pĎ hospotlitský subjeki
2'5' xonp|exnostdod.v.lelskéhoierězcedi$n á dřev'řslých tÍrobků
veŠkerédřiÝi .Nně uvidénén! lrh hospodářskýmsubjektem pocházi z jin
obhospodařoYaého majetku' z toholo dúvodu ncDí toto kntériun rclcvÚlni prc
hospodáiskýsubjek''

3 . Posfupy a oDarře!í ořii.rá bosDodířskýn subiekten ko znlrnénÍ7jištčnóho.iŽik!
v piipadě'ž€ zjišrěné
řiziko uýedeníluíko.ně l'}těžcného
dřivi na trhí.ííŽaí.db!te|íé

JelikoŽ u hospodářskéhosubjeklu byla ! Íjnci po$uzoni ňzik uvedeni nézj]onnévylěŽJného
j.ko Íerelev.ntnia nziko
diivi na nitini lrh EU kritériÍ2'2. 2'3. 2.4 a 2'5 vyhodnocena
u kntéria2' l bylo vyhodnocerÓ j o z!ícdb'rclnó. n€ni trutnéstaÍoYit poýupy a oPsrřeni k.

l . osÓba zodpovědná a

hospodářský subjekl Prcvádi lx roÓně aktualizdci hodnoceni lohoto
peče'záph o provedeniročniho
sysléfounáležiÉ
péčc
hodnoceniá aktulizce systému
náležilé
je soÚÓdsiilaŽdoroť in\enfuiece ma]et|uobce

2. Tento nitini přdph nab}j!á účinnostidnem '/.'?
precoLnity hospodaÉkeho
sÚbje||J'

'' a je ávaý

v al",^*n',J*'/'!' Q',í''

.;;:ř.Ň

plo všechól

Dřevo a dřevařsté ýýřobkr' na něž se vztahuj. toto n!řízení' podlc sÝého'.řemí
Ý konbiíÓvrňénonenkl'tuř€ uredenév Přiloze l nař'€ n i Rad' (EHs) č'2658/87
věNích'otepích
neb!v podobúh Narech:dievéné
štěpky
140| Palivovédt.voVpolcncch.šp!|cich'
nebo lřisry: pi|iny l die*né zb}íky r dieÝénýodpad. 1éž
alLomerovanédo polen. bÍiket.p9l9l
nebÓpoddbných
NaIů
440] survé dře!o,té'odkonětré.,naveiédřevni
bě|jneboMhrubooprrované
4106 DŘ!ěné želeDičninebobanrÝajovépmžce(piiónéPÍaŽce)
_ 4,107Digvo rozřeanéneboíip.íé podéliě,kiíenénlbo |oupané.lólhob|ov.né'
boušcnóphkcnl
rcbo na koícichspojola|lé'o
l|olšttepicryšujici6mm
aa03 l-is! na dýhováni(včetně
]iín ziskanýchkrájenimnr plálky v6Íe'ého dieva).na piek|jŽky
neb. na jiné poJobnévBNené dievo r oíatni dřevo. Íozřeánépodé|ně.kríjenéneb. lÓup.né.
lóž hoblovanó' bÍouš.Ň phken' sesazovatré
nebo ia *oncich spojo$né. o doušťce
nepielalru.jící
6 Dm
- 1'109DŘrc (včetněn.seíavgných pn hůa v\a ůprc parketovépod|ah-v)souvislg pÍofi ]o!Mé (s pcry.
po|odÍíŽko!é'
drÁŽkovaié'
zkos.|ú.spojovaŇ do v. vrubkované.|jíovaié'aob]cnó rcb.
p6filoutré)
podé|jákékoIiÝ
z.iehol]Bn. koncúneboP|och'té' hob|ormé.
brcušené
'odobně
piskemnebona koncichspojor2né
_ 1410Tňskoló dcsk).dcsk'vs oÍicnlov.ný'Ďiřískamikv'.'oricntcd
ýÍaídbofud.(osB) a podobné
(Dapřik]ad
desky
řis|ovédesky!7v' '.\!a1trboar'l)
ř di€ v a mbo zj]iých dřevi.jchmaleriá|ú.
řž a.!|onerovanés pr}skyiiceni nebojinýnj or.qanickýn]Po.jlq
4'11]DřevoÝ|ákíité
dgsk),a podobiédesk}ZJiných dievjtÍh ňate áh].léžpojenéplyskyřiccmi
nebolinýnioBatrickymi|álkami
41 |2 fiekližk}. dýhovanédesky a podobnévNNeú dievo
-44|] 00 00 zhutnéné
dŘ!o. ýe lÝafušpa|ků.
de*k. pfuhúneboprofi|ů
4'1l4 00 DievénéiÁn}' ia obú4'' |ologÍ.fi.' zrcái||an.bo podobnépiedna}
4415 Bldny. kábice. |'ťovó bcdny.bubny' podobnédřevěnéob.|}: diclůř kabclov'jbublJ.:
p'létJ'.skiiňoÝé
pa|eryajinén*|ádaci P|oš
iny ze die*: náíaÝce..p5
|elze dievr:
Jednoduché
(maleriÁ|neFuŽívatrý
pro ba|cni.p.užjď výhradnějákobilicifiatgnil ní podpon'.ochBnu
.ebo Pierc?jinéhoyýrobkuunistě|ého
nalrhu)
-,]416 00 00 sud}. dŽbel].kádé.nádÉe.lědrra]inébednÁiské
vj'rcbky!jciich ěáíia souiáslj.ze
dŘýa. Ýčghědužin(dilůP|áíé)
sudu
4.113v)'rbky ý.ýebnilo lfuh|'istýi. 'ésďýví,y.ehě dievěnichvoíjnoťch desk' *salmých
('.slling|.Š'a'.sh*es.) zg dřelacs l2'l|']0l0 UŘdni Ýéínik
podlahových
d.*k o ši[dť|ů
ErrcPlkéUnieL]95]j](|)NliizeniRJd],(EHs)č2653/374d'.2]Ó.^c'.c1937o..|ni
á k | ý R \ e n o m ťk | i 1 ' ť | ' \ p o | ť č ' ť - . e ] n ' m . . 7' \eUbL |' ' ' * | | ' ' ' U 9 | 9 J ' I j
Buničinaa plpir uvúcndv kapilo]á.h'l7 a 43 kombiíoldiénomgnklaluD.
s v'imkou Drcbkůna
bá2i bmbusu a sběmvýchY'.Ebkú (odpada !'nto
_ 9'103]0, 940] 40. 940] 50 00. 910] 60 a 940] 90 30 Di ěn)trnáb)1.k
94060020 Monlov.néý.Vb! z9 dievacs L 295/]'lUřednivěýnikEvlopské!|ie|2.Il 20l0
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