
     

                                                      

 

PECHAR s.r.o.     Tel: +420 220 879 443  Účet CZK: 35-40 7544 0287 / 0100 
Dřevo z celého světa   Fax: +420 220 879 588  CZK IBAN: CZ04 0100 0000 3540 7544 0287 

Náchodská 23, Praha 9, 193 00, ČR  Email: info@pechar.cz  EUR IBAN: CZ82 0100 0001 0763 8894 0257 
DIČ / VAT No.: CZ27209920   www.pechar.cz   Komerční Banka a.s.  SWIFT: KOMBCZPP 

V Praze 9. 1. 2023 
         

 
Potvrzení o legálním původu dovážených dřevařských výrobků 
 
V souladu evropským nařízením EU Timber Regulation 995/2010 a vedeným systémem náležité péče 

EUTR. 
 
Naše společnost jako evropský dovozce dřevařských výrobků dbá na legální původ dřeva a dle nařízení 
EU č. 995/2010 je povinna zpracovávat a vést systém evidence prokazující legální původ dřeva u 
dovážených výrobků a minimalizovat tak riziko nezákonné těžby. Potvrzujeme, že systém náležité péče 
je hospodářským subjektem Pechar s.r.o. řádně veden v souladu s nařízením dle níže stanovených 
požadavků. 
 

 
1. Přístup k informacím, které se týkají uvádění dřeva na trh. 
 
Hospodářský subjekt Pechar s.r.o., eviduje a kontroluje každé jednotlivé dodávky dřevařských výrobků 
uváděných na trh EU dle čl. 6. Nařízení č. 995/2010. 
 
Systém evidence zahrnuje: 
Popis včetně obchodního a botanického názvu dřevin 
Země původu 
Množství 
Jméno a adresa dodavatele 
Místo a geolokační pozice těžby, vytěžené množství, přepravní a dodací listy z místa těžby do místa 
zpracování, místo a jméno zpracovatele, nákupní doklady, přepravní listy, certifikace o původu a další 
dokumentace ke zboží.  
 
2. Posouzení rizik 
 
Posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, 
dle nařízení č. 995/2010. 
 
U dřevařských výrobků dovezených a uváděných na trh naším hospodářským subjektem, byly 
předloženy dokumenty prokazující soulad s právními předpisy a nebylo zjištěno riziko výskytu 
nelegálního původu těžby dřeva. 
 
 
3.    Zmírnění rizik 
 
Na základě výše zmíněných skutečností bylo vyhodnoceno zanedbatelné či žádné riziko dovozu dřeva z 
nelegálního původu těžby. Není nutné stanovit žádné postupy a opatření na zmírnění rizik. 
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Prague 9. 1. 2023 

 
Certificate of legal origin of imported timber products 
 
In accordance with EU Timber Regulation 995/2010 and EUTR's due diligence system. 
 
 
Dear customers, 
 
our company as European importer of wood products is in accordance with EU Regulation no. 995/2010, 
required to keep the system records proving the legal origin of the wood and minimize the risk of illegal 
logging. We confirm that our company Pechar s.r.o., act according EU Regulation 995/2010 in 
accordance with rules set out below requirements. 
 
 
 
1.  Access to information concerning the placing timber on the market. 
 
Importer Pechar s.r.o., register deliveries of timber products placed on the market pursuant to Art. 6. 
Regulation no. 995/2010. 
 
System of registration includes: 
Wood specie name including trade and the botanical name 
Country of origin 
Volume 
Name and address of supplier 
Location and geolocation position of mining, extracted quantity, transport and delivery notes from the 
mining site to the processing site, location and name of the processor, purchase documents, shipping 
documents, certification of origin and other documentation for the goods. 
 
 
2.  Assessment of risk 
 
Risks assessment of illegally harvested timber or timber products derived from such timber on the 
market, according to the Regulation no. 995/2010. 
 
For timber products imported and marketed by our company were presented documents proving 
compliance with the law and there was no risk of illegal logging. 
 
 
3.  Mitigation of risks 
 
Based on the above facts were evaluated negligible or no risk of illegal logging. It is not necessary to 
establish any procedures and measures to mitigate the risks.  
 

mailto:info@pechar.cz
http://www.pechar.cz/

