
Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 

IČO: 00635278 
 

Směrnice č. 12/2017 

 

 „Systém náležité péče obce Lipina“ 

uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, 

klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č.995/2010“  
(dále jen hospodářský subjekt) 

 

1. 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.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. 

2. Pojmy 

Dle výše uvedených právních předpisů se rozumí:  

 „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze č. 1 Rady 

(EHS) č. 2658/87: 
— 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“ je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo 

dřevařské výrobky poprvé na trh (čl. 2 písm. c nařízení); 

 „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); 

 

 

 

3. 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. 

 

4. Systém náležité péče obsahuje tyto tři prvky: (čl. 6 nařízení) 

I. 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) 

II. postupy posouzení rizika, zda v dodávkách dříví distribuovaných hospodářským 

subjektem na trh je obsaženo nelegálně vytěžené dříví (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení) 

III. 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). 

 

I. Přístup k informacím, které se týkají dodávek dřeva nebo jiných produktů ze dřeva 

uváděných hospodářským subjektem na trh (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení): 

a) Lesní produkce 

Hospodářský subjekt hospodaří na svém lesním majetku, který je zařízen v LO 29 – Nízký 

Jeseník, zpracované pro LHC č. 718401 s platností od 1.1.2011 do 31.12.2020 na ploše  82,66 

ha. Lesní hospodářská osnova byla vlastníkem lesa protokolárně převzata dle § 25 odst. 3 

zákon o lesích č. 289/1995 Sb. Těžba dřeva je prováděna v souladu s použitelnými právními 

předpisy (zákon o lesích č.289/1995, zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992, zákon o 

uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh č.285/2013) 

Kromě klasických sortimentů dříví uvádí hospodářský subjekt na trh tyto produkty 

podléhající nařízení EU: palivové dříví v polenech, špalcích, štípaných špalcích, větvích, 

dřevěný odpad, štěpku,  sukovníky nebo jiné produkty 

Hospodářský subjekt ve spolupráci s odborným lesním hospodářem veškerou vytěženou 

hmotu hroubí (dřevo o průměru od 7cm) eviduje v lesní hospodářské evidenci (LHE) 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. 

Každý prodej dřeva (včetně samovýroby) eviduje v podobě smlouvy o prodeji nebo jiným 

dokladem (dodací list, faktura, boleta). 

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

- doklady nebo jiné informace uvádějící, že vytěžené dřevo a dřevařské výrobky byly 

vytěženy v souladu s použitelnými právními předpisy, které se týkají těžby dřeva 

(např. oznámení o těžbě příslušnému orgánu SSL, souhlas OLH nebo stanovisko SSL) 

-  druh těžby úmyslná, nahodilá nebo mimořádná 

-  množství vytěženého dříví a těžebních zbytků, pokud jsou uváděny na trh, vyjádřené 

v počtu technických jednotek  

- jméno a adresa odběratele. 
 
 

 
 

b) Nelesní produkce.  

Hospodářský subjekt dále 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 m
2
, 

III. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve 

způsobu využití jako plantáž dřevin
3
), 

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). 

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) prodá 

b) přenechá firmě, která kácení nebo ořez provádí 

c) spálí ve své kotelně, kterou používá k vytápění své provozovny  

d) ponechá na přirozený rozpad na lesních pozemcích 

Pokud hospodářský subjekt legálně vytěžené dříví (nebo jiné dřevěné produkty jako je klest, 

štěpka) včetně dříví z ořezů dřevin rostoucích mimo les 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): 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189#f5041697


a) oznámení o kácení nebo číslo jednací rozhodnutí o 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 

(m
3
, prm, sprm), hmotnosti (t), nebo dle obvodu kmene dřeviny naměřeného ve 

výšce 130 cm nad zemí a výšky dřeviny a to na základě měření, nebo na základě 

odborného odhadu ve zdůvodněných případech, kdy měření není možné, 

c) druh dřeviny, 

d) datum prodeje dřeva (kulatiny, palivového dříví, klestu a štěpky), 

 

 

 

II. Postupy posouzení rizik, které umožňují hospodářskému subjektu analyzovat a posoudit riziko 

uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení). 

6.1. Činnost, při které by mohlo vzniknout u hospodářského subjektu riziko uvedení 

nezákonně vytěženého dřeva na trh je  

a) Prodej, přenechání nebo dar dřeva nebo větví, které hospodářský subjekt vytěžil 

v rozporu se zákonem o lesích nebo se zákony z oblasti životního prostředí, které 

přímo souvisejí s kácením (např. zákon 114/1992 Sb., nebo vyhláška č. 189/2013 

Sb.). 

b) Prodej, přenechání nebo dar dřeva nebo větví, které na pozemcích hospodářského 

subjektu vytěžila třetí osoba v rozporu s výše uvedenými právními předpisy. 

6.2. 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 péči hospodářského subjektu je zanedbatelné, neboť 

a) země původu vytěženého dřeva je Česká republika,  

b) hospodářský subjekt provádí těžební práce v lesních porostech v souladu se zákonem 

č. 289/1995. Sb., tj. 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) 

 zákaz těžby mýtní úmyslné v porostech mladších než 80 let (§33, odst. 4)  

 zákaz těžby vyšší než 3 m
3
 na 1 ha lesa za kalendářní rok bez souhlasu odborného 

lesního hospodáře a předchozího písemného vyrozumění orgánu státní správy lesů 

(§33, odst. 3). 

c) hospodářský subjekt provádí těžební práce v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 

a v souladu se zněním vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení, 

d) dřevo, které bylo vytěženo v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. nebo vyhlášky 

č. 189/2013 Sb., není uvedeno na trh a je vedeno v oddělené evidenci, 

e) hospodářský subjekt vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a předává souhrnné informace o vytěženém dřevu z lesních 

pozemků příslušnému orgánu státní správy lesů nejpozději do 31. března následujícího 

roku, 

f) za období uplynulých 12 měsíců hospodářskému subjektu nebyly uloženy žádné pokuty 

nebo nápravná opatření za porušení právních předpisů týkající se kácení stromů 

a navazujících předpisů. 



 

7. Zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého 

dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh je vyšší než zanedbatelné (dle čl. 6 

odst. 1 písm. c) nařízení). 

Jelikož u hospodářského subjektu je riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví na vnitřní trh 

EU vyhodnoceno jako zanedbatelné, není nutné stanovit postupy ke zmírnění tohoto 

rizika. 

 

8. Aktualizace a hodnocení systému náležité péče. 

Hospodářský subjekt v případě prodeje nebo daru dřeva nebo těžebních zbytků v daném 

kalendářním roce provádí 1x ročně hodnocení a aktualizace svého systému náležité péče.  

 

 

 

9. Účinnost 

Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1.1.2018 

 

Schváleno :  OZ dne 11.8.2017       ÚZ 4/ 6/ 2017 - 12 

 

 

 

 

 

 

V Lipině dne 10.8.2017 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                        Tomáš Pudl 

                                                                                                            starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 Vzor „Zadávacího listu pro kácení, ořez a zpracování samovýroby dřevin rostoucích 

mimo les na pozemcích ve vlastnictví hospodářského subjektu“ 

Zadávací list číslo:          za úplatu/ bezplatně 

pro provedení kácení, ořez a zpracování samovýroby dřevin rostoucích mimo les 

na pozemcích ve vlastnictví obce ……………….., (dále jen zadavatel)  

Kácení nebo ořez je prováděno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona) a to na základě (zaškrtnout správnou variantu) : 

o Rozhodnutí o povolení podle § 8 odst. 1 zákona, č.j.    , ze dne  

o Oznámení podle § 8 odst. 2 zákona, č.j.     , ze dne 

o Oznámení podle § 8 odst. 4 zákona, č.j.     , ze dne 

o Těžba podle § 8 odst. 3 zákona (v souladu se zákonem není třeba povolení ani oznámení) nebo ořez 

       

Pravidla pro zpracování samovýroby: 

1. Samovýroba se zadává na pozemku p.č.:   v k. ú.    pro dřeviny: 

druh dřeviny 

obvod kmene v cm 

naměřený ve výšce 

130 cm nad zemí 

výška dřeviny v m 

nebo je vyjádřena v 

množství (m
3
) 

nebo odhadem 

v prostorových 

metrech (prm) 

     

     

     

     

v termínu zpracování do: ………………….. 

2. Osoba, která má oprávnění ke kácení, může kácet nebo provádět ořez pouze stromy vyznačené zadavatelem 
ke skácení. Dřevo musí být zpracováno a uklizeno komplexně, včetně větví. Zbytky po těžbě nebo ořezu dřevin 

samovýrobce odstraní z cest, příkopů, vodních toků a skládek dohodnutým způsobem. 

3. Samovýroba je práce konaná mimo pracovní poměr, a proto zadavatel nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost 

za případný úraz či případné škody na majetku třetích osob. Samovýrobce zodpovídá za všechny škody 

způsobené jeho činností spojenou s kácením či ořezem určených dřevin na komunikacích, elektrickém a 

telefonním vedení či majetku jiných osob, jeho činností. Zavěšené stromy odstraní samovýrobce nejpozději do 

opuštění pracoviště. 

4. Samovýrobce zodpovídá za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění jak u své osoby, tak i u svých 

spolupracovníků. Zodpovídá za odpovídající technický stav použitých pracovních prostředků. 

5. Samovýrobce je povinen zorganizovat práci tak, aby při samovýrobě nezůstal osamocený pracovník, aby 

v případě potřeby mu byla vždy zajištěna první pomoc. 

6. Při samovýrobě je zakázáno kouřit a rozdělávat ohně. 

7. Po skácení, zpracování a úklidu pozemku oznámí samovýrobce referentu odboru stavební úřad - úseku životního 

prostředí, že dříví je připraveno k příjmu. 

8. V případě úplatného převodu dřeva bude zjištěno množství vyrobeného dřeva a zároveň vystaven doklad 

s udáním množství a ceny za m3, na jehož základě bude uhrazena příslušná částka do pokladny obce. Odvoz 

dříví z pozemku mimo les může být proveden před jeho příjmem a uhrazením pouze se souhlasem referenta 

úseku ŽP. 

9. Tento zadávací list je zároveň povolením k vjezdu na pozemky v majetku města za účelem odvozu takto 

vyrobeného dříví. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto zadávacího listu a zavazuji se pokyny v něm uvedené dodržovat. 

 

Pracoviště převzal samovýrobce:     Pracoviště předal za zadavatele: 

Jméno, adresa a kontakt                                                             

V…………………….. dne ……………….. 
 


