
Nariadenie EÚ o dreve (EUTR) 
 

Dňa 3. marca 2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych 

subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (EUTR), (Úradný vestník Európskej 

únie L 295/23 z 12.11.2010) a Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 

2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti 

a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácii v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti 

hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, (Úradný vestník 

Európskej únie L 177/16 zo 7.7.2012). 

 

Cieľom EUTR je zabrániť uvádzaniu nelegálne vyťaženého dreva  výrobkov z dreva 

na trh Európskej únie. Za týmto účelom ustanovuje nariadenie povinnosti hospodárskym 

subjektom uvádzajúcim drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh EU.  

Pod uvádzaním na trh sa rozumie dodávanie dreva a výrobkov z dreva, akýmkoľvek 

spôsobom a bez ohľadu na techniku predaja, prvýkrát na vnútorný trh na účely distribúcie 

alebo použitia v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne. 

Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá uvádza drevo alebo výrobky z dreva 

na trh EU je hospodársky subjekt. 

 Medzi hospodárske subjekty v zmysle nariadenia patria predovšetkým hospodárske 

subjekty v členských štátoch EÚ a dovozcovia dreva a výrobkov z dreva pochádzajúceho 

z krajín mimo EÚ.  

Za účelom preukázania legálnosti dreva a výrobkov z dreva uvádzaného na trh musia 

hospodárske subjekty používať nariadením stanovený rámec postupov a opatrení, ďalej 

„systém náležitej starostlivosti (DDS)“.  

      DDS hospodárskych subjektov tvoria: 

-  opatrenia a postupy zabezpečujúce prístup k informáciám o dodávke dreva alebo 

výrobkov z dreva, ktoré hospodársky subjekt uviedol na trh, 

- postupy, hodnotenia rizika ktoré hospodárskemu subjektu umožňujú analyzovať 

a hodnotiť riziko uvedenia na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov 

získaných z takéhoto dreva, 

- súboru opatrení a postupov, ktoré sú vhodné a primerané na efektívne zmierňovanie 

rizika, v prípade, že zistené riziko nie je zanedbateľné.    

 

DDS hospodárskych subjektov 

 

Podľa nariadenia EUTR musí hospodársky subjekt pri každej dodávke dreva alebo 

výrobkov z dreva zabezpečiť : 

A.) Prístup k informáciám o dodávke dreva alebo výrobkov z dreva pozostávajúci z: 

a) opisu, vrátane obchodného mena a druhu výrobku, ako aj bežného názvu druhu 

dreviny a prípadne jej plného vedeckého názvu, 

b) uvedenia krajiny ťažby a prípadne: 

i) regiónu v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo, a 

ii) povolenia na ťažbu, 

c) množstva (vyjadrené objemom, hmotnosťou alebo počtom jednotiek), 

d) mena/ názvu a adresy dodávateľa hospodárskeho subjektu, 

e) mena/ názvu a adresy obchodníka, ktorému bolo dodané drevo a výrobky z dreva, 



f) dokladov alebo iných informácii, ktoré preukazujú súlad takého dreva a výrobkov 

z dreva s uplatniteľnými právnymi predpismi. 

 

Uplatniteľné právne predpisy sú právne predpisy platné v krajine ťažby potvrdzujúce 

legálnosť ťažby dreva a podľa nariadenia EUT sa týkajú predovšetkým nasledovných 

oblastí:  

1. práva na ťažbu dreva v zákonne uverejnených hraniciach, 

2. platieb za práva na ťažbu a drevo vrátane poplatkov súvisiacich s ťažbou dreva, 

3. ťažby dreva vrátane právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia, vrátane 

lesného hospodárstva a ochrany biodiverzity, ak sa priamo týkajú ťažby dreva, 

4. práva tretích strán týkajúce sa využívania a držby, na ktoré má ťažba dreva vplyv, a 

5. obchodné a colné predpisy, pokiaľ ide o odvetvie lesného hospodárstva.  

 

B.) Postupy hodnotenia rizika, ktoré hospodárskemu subjektu umožňujú analyzovať            

      a hodnotiť  riziko uvedenia na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov z toho   

      dreva,  pozostávajúce zo zohľadnenia  :  

       a)  zistenia súladu s uplatniteľnými právnymi predpismi, ktorého súčasťou môže byť aj          

            certifikácia alebo iné systémy overenia treťou stranou, 

       b)  rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva špecifického druhov dreviny, 

       c)  rozšírenosti nelegálnej  ťažby dreva alebo nelegálnych postupov v krajine ťažby alebo  

           v regióne v rámci krajiny kde sa drevo vyťažilo, vrátane zváženia rozšírenia 

ozbrojeného  

            konfliktu , 

       d)  sankcií uložených Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou EU týkajúcich sa dovozu  

             a vývozu dreva, 

       e)  zložitosti dodávateľského reťazca. 

C.)  Postupy na zmierňovanie rizika, v prípade že identifikované riziko nie je zanedbateľné,  

        ktoré pozostávajú zo súborov opatrení a postupov, ktoré sú vhodné a primerané na  

        efektívne minimalizovanie takéhoto rizika  a ktoré môžu zahŕňať požiadavku na 

dodatočné  

        informácie alebo dokumenty alebo na požiadavku na overenie treťou stranou. 

 

Východiská pre zavedenie DDS hospodárskymi subjektmi  

 

            Domáce hospodárske subjekty sú obhospodarovatelia lesov, osoby, ktoré získali 

právo ťažby kúpou dreva na pni a ostatné osoby, ktoré uvádzajú na trh drevo rastúce mimo 

les.  

 Hospodárenie v lesoch je v SR podrobne regulované právnymi normami a predpismi, 

ktoré určujú podmienky vykonávania lesnej výroby a stanovujú záväzný obsah dokumentácie 

súvisiacej s ťažbou, výrubom a prepravou dreva.  

 Informácie o dodávke dreva podľa EUTR písmena a) až e) obsahuje doklad o pôvode 

dreva (príloha č. 5 vyhl. č. 297/2011 Z.z.). 

 V rámci zaužívanej praxe predaja dreva na rôznych lokalitách jeho výroby (peň, 

odvozné miesto, expedičný sklad) a rôznym obchodným partnerom, nie je možné  vybaviť 

každú dodávku dreva povolením (súhlasom) na ťažbu dreva. Musí však byť zabezpečená 

vysledovateľnosť pôvodu dreva na každom mieste jeho predaja. Vhodným spôsobom spolu so 

súhlasmi na ťažbu dreva (príloha č. 3 vyhl. č. 232/2006 Z.z.) je vedenie a sledovanie zásob 

a pohybu dreva podľa lokalít.  



 Pri uvádzaní dreva na trh pochádzajúceho zo stromov rastúcich mimo les musí byť 

každý výrub tohto dreva povolený a zdokumentovaný rozhodnutím príslušného orgánu štátnej 

správy.  

 Preukazovanie legálnosti dreva nie je len dodržiavanie zákona 326/2005 Z.z. o lesoch 

a s ním súvisiacich právnych predpisov, ale aj iných právnych predpisov súvisiacich 

s realizáciou ťažbovo dopravného procesu. 

  K uplatniteľným právnym predpisom preukazujúcim legálnosť dreva podľa tohto 

nariadenia možno okrem iných zaradiť:  

- právne normy preukazujúce právo hospodárenia, 

- súbor ekonomických právnych noriem upravujúcich účtovníctvo, dane a odvody 

a finančné náhrady, 

- právne normy upravujúce prepravu a obchod s drevom, 

- oficiálne audítorské správy, osvedčenia o ochrane životného prostredia, posúdenia 

vplyvov na životné prostredie atď. 

 

            Dovozca je hospodársky subjekt, ktorý dováža drevo alebo výrobky z dreva z krajín 

mimo EU. Zásady, ktorými sa bude riadiť dovozca  pri vytváraní DDS sú rovnaké ako pri 

vytváraní DDS domácimi hospodárskymi subjektami, avšak je potrebné sa vo zvýšenej miere 

zaoberať analyzovaním a hodnotením rizika a pri zistení že riziko nie je zanedbateľné aj 

následne  opatreniami na jeho zmierňovanie.    
 

Monitorovacie organizácie 

 

         DDS si môže vypracovať každý hospodársky subjekt samostatne, alebo môže 

vypracovanie zadať monitorovacej organizácii, ktorá DDS udržiava a pravidelne 

vyhodnocuje, overuje, či daný subjekt používa DDS správne a a prijíma opatrenia ak subjekt 

systém nepoužíva správne. 

 

Obchodníci s drevom alebo výrobkami z dreva 

      

    Povinnosť obchodníkov nie je  viesť DDS ale musia byť schopní prostredníctvom 

dodávateľského reťazca identifikovať hospodárske subjekty alebo obchodníkov ktorí im 

dodali dreva alebo výrobky z dreva, prípadne obchodníkov , ktorým dodali drevo a výrobky 

z dreva. 

 

 Obchodníci majú povinnosť uchovávať uvedené informácie najmenej počas 5 rokov.  


