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PEFC =  svět, v němž lesníci obhospodařují 
lesy trvale udržitelným způsobem

Mezinárodní studie potvrdila, že PEFC splňuje požadavky EUTR
Nezávislá organizace PROFOREST potvrdila jménem Evropské federace obchodu se dřevem (European Timber 

Trade Federation), že do května 2013 bude systém PEFC prokazovat plný soulad s platnými právními předpisy, tak jak 
to požaduje Nařízení EU Timber Regulation o uvádění dřeva a dřevěných výrobků na trh (EUTR).

Toto nařízení, které zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh EU, vstoupilo v platnost dne 3. března 
2013. Podle něj musí subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh EU poprvé, používat systém náležité 
péče a hodnocení kontroverznosti dodávek. Zároveň musí obchodníci v celém dodavatelském řetězci zajistit 
sledovatelnost informací o koupi a prodeji dřeva a výrobků ze dřeva. EUTR se vztahuje jak na domácí produkci dřeva 
v rámci EU, tak i na dřevo a výrobky ze dřeva dovezené na trhy EU.

PROFOREST potvrdil, že PEFC je v plném souladu se všemi kritérii, s jedinou výjimkou týkající se právních 
požadavků obchodu a cel. Uvedený požadavek se dořešil prostřednictvím veřejných konzultací k přepracovanému 
standardu spotřebitelského řetězce PEFC (PEFC Chain of Custody standard - za - PEFC CoC).

„Očekává se, že PEFC certifikace se stane preferovaným mechanismem pro firmy, které hledají 
možnosti, jak splnit požadavky EUTR,“ zdůraznil Ben Gunneberg, generální sekretář Rady PEFC. „Mezinárodní 
standard PEFC CoC, je dnes jedním z mála systémů, který zajistí plný soulad s legislativou.“

Vyjádření Ministerstva zemědělství ČR
Dne 3. března 2013 nabylo účinnosti nařízení EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských 

subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky. Jedná se o přímo použitelný předpis EU, povinnosti stanovené 
tímto nařízením je tedy třeba dodržovat bez ohledu na přijetí prováděcích předpisů na národní úrovni.

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu projednáván návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh, který implementuje nařízení EU č. 995/2010 do národní legislativy.

Vlastní obsah návrhu zákona se především týká:
vymezení některých základních pojmů,  »

založení centrální evidence systémů náležité péče,  »

stanovení orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, »

 zřízení pověřené osoby Ministerstvem zemědělství k zajišťování některých odborných činností vyplývajících  »

z provádění přímo použitelného předpisu Evropské unie a příslušných prováděcích aktů k tomuto předpisu, 
sankcí za porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie. »

Je prokázáno, že platná certifikace lesa nebo CoC firem, uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh, má svoji 
přidanou hodnotu při naplňování požadavků EUTR. Certifikované subjekty systémem PEFC dle standardu 2002:2013 
lze považovat za hospodářské subjekty s nízkým rizikem uvedení nelegálního dříví na trh a tato skutečnost bude 
zohledněna při kontrole a posuzování pověřenou osobou.

certifikace systémem PEFC a Nařízení EP a Rady 
č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh EU
dřevo a dřevařské výrobky 
Nařízení EU Timber Regulation – EUTR, účinné od 3. března 2013

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROVÁZANOSTI
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Jaké jsou konkrétně hlavní prvky tzv. systému náležité péče?
Systém náležité péče, uvedený v nařízení EUTR, je tvořen třemi prvky, jejichž účelem je 

minimalizovat riziko dřevařských produktů pocházejích z nezákonné těžby. 

1.  Informace: společnosti musí mít přístup k informacím o dřevu a dřevařských produktech, 
o zemi původu vytěženého dřeva, o druzích dřevin, množství a dále k podrobným informacím 
o dodavatelích a k informacím o shodě s vnitrostátními předpisy.

2.  Posouzení rizik: na základě informací a kritérií uvedených v nařízení EUTR musí společnosti 
posoudit riziko výskytu dřeva z nezákonné těžby ve svém dodavatelském řetězci. Dodávky se 
„zanedbatelným rizikem“ mohou být dále prodávány.

3.  Zmírňování rizik: v případě, že zjištěné riziko není zanedbatelné, lze toto riziko efektivně zmírnit 
pomocí dalších opatření. Mezi tato opatření může patřit vyžádání dodatečných informací od 
dodavatelů a/nebo například požadavek, aby dodavatel získal PEFC certifikaci.

Jakých subjektů se toto nařízení týká?
Nařízení EUTR má dopad na všechny subjekty (vlastníci lesů, 

výrobci, obchodníci), které uvádějí jako první na trh EU dřevo a vý-
robky ze dřeva a papíru. Certifikace spotřebitelského řetězce systé-
mem PEFC může být vhodným nástrojem, který firmám pomůže 
splnit požadavky a povinnosti vyplývající z uvedeného nařízení.

Co bylo hlavním podnětem 
pro vznik nařízení EUTR?
Impulzem pro vznik nařízení byly kauzy spojené s nezákonnou 

těžbou dřeva. Ta  má bezesporu závažné ekonomické a sociální 
dopady na hospodářskou a sociální oblast a dotýká se významně 
oblasti životního prostředí. Je spojována s odlesňováním 
a klimatickými změnami, může narušit činnost a existenci 
hospodářských subjektů a vyvolávat konflikty ohledně pozemků 
a zdrojů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 
(dále nařízení EUTR)* proto zakazuje uvádět nezákonně vytěžené 
dřevo na trh EU a jeho cílem je řešit problém nezákonné těžby 
v celosvětovém měřítku. Stanovuje požadavky, které musí 
společnosti v rámci Evropské unie dodržovat, aby se 
minimalizovalo riziko obchodování s nezákonně vytěženým 
dřevem.

Konkrétně nařízení EUTR vyžaduje, aby společnosti, které 
uvádějí dřevo a dřevařské produkty (jak dovážené, tak i domácí) na 
trh Evropské unie, implementovaly tzv. systém náležité péče. 
V praxi to znamená, že společnosti obchodující s dřevařskými 
produkty v  EU jsou povinny vést záznamy o svých dodavatelích 
a odběratelích, aby bylo možné tyto dodavatele a odběratele zpětně 
dohledat.

*    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, je učinné od 3. března 2013. 
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Jakou váhu má v rámci posuzování rizik certifikace?
Ačkoliv certifikované produkty nedostávají automaticky „zelenou“, protože Evropská komise nemůže 

oficiálně schválit žádné neregulativní nástroje, nařízení EUTR uznává přidanou hodnotu certifikace jako 
potenciálního nástroje pro posouzení a zmírňování rizik:

„V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik 
používat certifikace nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které zahrnují ověřování souladu s platnými 
právními předpisy.“

Evropská komise doporučuje, aby společnosti při posuzování rizika daného produktu mimo jiné braly 
v úvahu, zda je produkt certifikován v rámci certifikačních systémů, jako je například PEFC. V praxi 
Komise vysvětluje, že společnosti „mohou považovat produkty s důvěryhodnou certifika-
cí za produkty, u nichž existuje zanedbatelné riziko, že by se jednalo o nezákonné pro-
dukty, tedy za produkty způsobilé k uvedení na trh, aniž by bylo zapotřebí přijímat další 
opatření pro zmírnění rizika, za předpokladu, že ostatní zjištěné informace a odpovědi 
na otázky týkající se posouzení rizika nejsou v rozporu s tímto závěrem“.

Co to je důvěryhodná certifikace třetí strany?
Dokument s pokyny ohledně nařízení EUTR obsahuje čtyři otázky, které mohou 

společnosti použít při posuzování důvěryhodnosti certifikačního systému třetí strany, jako 
je například PEFC.

1) Jsou plněny všechny požadavky uvedené v článku 4 Prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 607/2012?

Ano. Systém PEFC certifikace splňuje požadavky stanovené nařízením EUTR ohledně 
certifikačních systémů třetích stran: 

 systém požadavků PEFC je veřejně přístupný a vyžaduje dodržování všech  »

relevantních požadavků použitelných právních předpisů;
 PEFC vyžaduje, aby certifikační orgány prováděly jednou ročně náležité kontroly,  »

včetně kontrol na místě, s cílem ověřit dodržování certifikačních požadavků, včetně 
požadavků použitelných právních předpisů;
 PEFC certifikace spotřebitelského řetězce, která je ověřena certifikačními orgány,  »

sleduje dřevo a dřevařské produkty v rámci celého spotřebitelského řetězce. Veškeré 
dřevo musí být těženo v souladu s použitelnými právními předpisy, musí pocházet 
buď z lesů, které mají certifikaci PEFC a jsou obhospodařovány trvale udržitelným 
způsobem, nebo z činností lesního hospodářství, které jsou považovány za 
nekontroverzní a jsou v souladu s použitelnými právními předpisy. 
 PEFC systém náležité péče, který tvoří nedílnou součást certifikace  »

spotřebitelského řetězce, poskytuje kontrolní mechanismy minimalizující riziko, 
že se dřevo z kontroverzních zdrojů (včetně dřeva z nezákonné těžby) dostane do 
spotřebitelského řetězce.
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Jakým způsobem pomáhá PEFC certifikace 
společnostem plnit požadavky nařízení EUTR?
PEFC certifikace spotřebitelského řetězce nabízí společnostem 

účinný mechanismus k prokázání shody s požadavky nařízení EU 
Timber Regulation (EUTR).

 Společnosti, které získaly certifikát na základě PEFC  »

standardu spotřebitelského řetězce z roku 2010, mohou již 
nyní splňovat požadavky nařízení EUTR, pokud provedou 
drobné, nicméně důležité změny.
 PEFC standard spotřebitelského řetězce z roku 2013 je zcela  »

v souladu s požadavky uvedenými v nařízení EUTR.
 Společnosti, které nemají certifikát, mohou k prokázání shody  »

s nařízením EUTR využívat PEFC standard spotřebitelského 
řetězce z roku 2013.

PEFC standard spotřebitelského řetězce z roku 2013 
a nařízení EUTR

Pro společnosti s PEFC certifikací je dodržování nařízení EUTR 
naprosto bezproblémové: PEFC standard spotřebitelského řetězce 
z roku 2013 a jeho nedílná součást (PEFC systém náležité péče) jsou 
zcela v souladu s nařízením.* 

Poněvadž jsou všechny společnosti s PEFC certifikátem povinny 
Standard 2013 po jeho schválení v květnu 2013 implementovat, 
představuje PEFC certifikace spotřebitelského řetězce efektivní 
nástroj k prokázání shody s požadavky nařízení EUTR v rámci celého 
spotřebitelského řetězce.

PEFC certifikace spotřebitelského řetězce představuje tudíž 
schůdnou variantu pro společnosti, které jsou v současné době bez 
certifikace, nezávisle na tom, zda se na ně již vztahuje nařízení nebo 
zda se chtějí připravit na budoucí obchodní příležitosti u zákazníků 
z EU. 

*   Certifikace není dokladem právoplatnosti. Společnosti s certifikátem PEFC 
i nadále nesou výhradní odpovědnost za dodržování ustanovení uvedených 
v nařízení EUTR.

2) Je certifikace nebo jiné ověřené systémy třetích stran v souladu s mezinárodními nebo Evropskými 
standardy (například příslušné směrnice ISO, kodexy ISEAL)

Ano. PEFC certifikace je v souladu s příslušnými směrnicemi ISO. Systém PEFC mimo jiné vyžaduje, 
aby certifikační orgány, auditoři a certifikační a akreditační proces splňovali příslušné standardy 
a směrnice ISO. Kromě toho je systém PEFC oficiálně přičleněn k ISO, k Mezinárodnímu akreditačnímu 
fóru (IAF) a Evropské spolupráci v oblasti akreditace. 

3) Existují odůvodněné zprávy o potenciálních nedostatcích nebo problémech ověřených systémů 
třetích stran v konkrétních zemích, z nichž se dováží dřevo nebo dřevařské produkty?

PEFC standard spotřebitelského řetězce z roku 2013 specificky posuzuje platnost odůvodněných 
poznámek nebo stížností jako součást PEFC systému náležité péče. Mimoto musí být tato otázka 
zodpovězena v případě zemí, z nichž se dováží dřevo nebo dřevařské produkty, konkrétně v případě 
země, kde bylo dřevo vytěženo. V případě, že je zapotřebí další asistence, budou schopni poskytnout 
požadované vysvětlení členové PEFC na národní nebo mezinárodní úrovni. 

4) Jsou strany, které provádějí kontroly a ověření uvedené v článku 4 písm. b), c) a d) prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 607/2012, nezávislými akreditovanými organizacemi? 

Ano. V souladu s platnými požadavky ISO je PEFC certifikace ověřována certifikačními orgány (třetími 
stranami), které získaly akreditaci od nezávislých národních akreditačních orgánů. Akreditační orgány 
musí být členy Mezinárodního akreditačního fóra (IAF).
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