Pracovní návrh vyhlášky
VYHLÁŠKA
ze dne…………..2013
o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence systémů
náležité péče
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. xxx /2013 Sb., o uvádění dřeva a
dřevařských výrobků na trh (dále „jen zákon“):

§1
Obsah a způsob vedení lesní hospodářské evidence
pro účely systému náležité péče
(1) Hospodářský subjekt, na který se vztahuje povinnost lesní hospodářské evidence1),
vede průběžně lesní hospodářskou evidenci také pro účely systému náležité péče. Minimální
rozsah údajů lesní hospodářské evidence pro účely systému náležité péče je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce.
(2) Hospodářský subjekt neuvedený v odstavci 1 zajišťuje přístup k informacím v rozsahu
podle článku 6 odstavce 1 přímo použitelného předpisu2).

§2
Předávání souhrnných údajů pro účely využití v centrální evidenci systémů náležité péče
(1) Hospodářský subjekt, na který se vztahuje povinnost lesní hospodářské evidence1),
předává souhrnné údaje pro účely využití v centrální evidenci systémů náležité péče spolu s
ostatními souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence3), a to v rozsahu položek uvedených
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) V případě předávání souhrnných údajů podle odstavce 1 formou elektronického
podání musí vlastníci lesů opatřit podání svým elektronickým podpisem.
________________
1)

§ 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
3)

§ 40, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

(3) Orgán státní správy lesů postoupí předané souhrnné údaje pro účely využití v centrální
evidenci systémů náležité péče podle odstavce 1 pověřené osobě4) nejpozději do konce dubna
kalendářního roku.

§3
Předávání informací o pravomocných rozhodnutích a kontrolách systému náležité péče
(1) Příslušné orgány předají nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí informace
o porušení povinností přímo použitelného předpisu Evropské unie1) prostřednictvím
aplikačního rozhraní v prostředí E-Agri do centrální evidence systémů náležité péče.
(2) Krajské úřady předají nejpozději do 30 dnů od ukončení kontroly systému náležité péče u
hospodářského subjektu informace o této kontrole prostřednictvím webové aplikace
v prostředí e-Agri do centrální evidence systémů náležité péče.

§4
Informace v centrální evidenci systémů náležité péče
Centrální evidence systémů náležité péče je provozována pomocí webové aplikace v prostředí
e-Agri a zprostředkovává vybrané informace o dodržování systému náležité péče, zejména o
a) pravomocných rozhodnutích podle § 3 této vyhlášky bez omezení přístupu,
b) dodržování maximální celkové výše těžeb u jednotlivých vlastníků lesa, kteří uvádí na
trh dřevo nebo dřevařské výrobky z domácí lesní produkce, bez omezení přístupu,
c) provedených kontrolách systému náležité péče, které jsou přístupné pouze orgánům
podle § 4 zákona.
§5
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. března 2013.

____________________
4)

§ 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. ../2013

Seznam údajů lesní hospodářské evidence vedených pro účely systému
náležité péče
Pro jednotlivé porostní skupiny, případně etáže, daného lesního majetku vlastník lesa eviduje:

evidované údaje:

jednotky1:

Druh provedené těžby předmýtní

podle přílohy č. 3 vyhl.

Datum provedení těžby předmýtní

MM.RRRR

Objem provedené těžby předmýtní členěný dle
jednotlivých dřevin2

m3 bk

Druh provedené těžby mýtní

dle přílohy č. 3 vyhl.

Plocha provedené těžby mýtní

ha

Datum provedení těžby mýtní

MM.RRRR

Objem provedené těžby mýtní členěný dle
jednotlivých dřevin

m3 bk

Druh provedené těžby ve výběrných lesích

dle přílohy č. 3 vyhl.

Plocha provedené těžby ve výběrných lesích

ha

Datum provedení těžby ve výběrných lesích

MM.RRRR

Objem provedené těžby ve výběrných lesích
členěný dle jednotlivých dřevin

1

2

m3 bk

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. Datum se uvádí ve formátu měsíc a rok (MM.ROK).
Hranici mezi těžbou předmýtní (výchovnou) a těžbou mýtní (obnovní) tvoří počátek obnovní doby stanovený
pro příslušný hospodářský soubor. V případě, že hospodářský soubor není stanoven, je touto hranicí věk
osmdesáti let stáří porostu (odst. 4) § 33 zákona č. 289/1995 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. ../2013

Souhrnné údaje lesní hospodářské evidence pro účely hodnocení systému
náležité péče za kalendářní rok

1) Identifikační údaje
a. Jméno (příp. název) vlastníka lesa:
b. Datum narození (příp. identifikační číslo):
c. Adresa:
d. Název LHC (LHO):
e. Kód LHC (LHO):
f. Výměra lesního majetku (ha):
g. Název katastrálního území:
h. Rok vykázání lesní hospodářské evidence:

2) Těžba dřeva
a. Těžba mýtní úmyslná (m3 bk):
b. Těžba předmýtní úmyslná (m3 bk):i
c. Těžba nahodilá (m3 bk):ii
d. Těžba mimořádná (m3 bk):
e. Celková výše těžeb (m3 bk):iii

i

ii

Hranici mezi těžbou předmýtní (výchovnou) a těžbou mýtní (obnovní) tvoří počátek obnovní doby stanovený
pro příslušný hospodářský soubor. V případě, že hospodářský soubor není stanoven, je touto hranicí věk
osmdesáti let stáří porostu (odst. 4) § 33 zákona č. 289/1995 Sb.).
Těžba nahodilá (písm. n) § 2 zákona č. 289/1995 Sb.) se nečlení na předmýtní a mýtní.

iii

Údaj celková výše těžeb je součtem těžeb předmýtních, mýtních, nahodilých a mimořádných (písm. l) až o) §
2 zákona č. 289/1995 Sb.).

Druh provedené těžby předmýtní, mýtní a ve výběrných lesích
KOD POPIS
1

Úmyslná

2

Nahodilá

3

Mimořádná

