
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

ZÁVAZEK K VYSÁZENÍ 3 MILIARD STROMŮ 

Já, níže podepsaný/á: 
______________________________________________________________ 
(vyplňte a zaškrtněte příslušné varianty) 

 fyzické osoby: svým jménem 

nebo  

 jménem následujícího sdružení bez právního statusu: 

__________________________________________________________________________ 

nebo  

 v zastoupení následující právnické osoby: 

Úplný oficiální název: 
 __________________________________________________________ 

Úplná oficiální adresa:    _______________________________________________________ 

DIČ: (je-li relevantní) ___________________________________________________ 
 

v souvislosti s tímto závazkem stvrzuji, že: _______________________________________, 

• Informace poskytnuté prostřednictvím platformy Reportnet3 jsou správné a úplné, 

• Předmětné stromy nebyly dříve nahlášeny do Závazku k výsadbě 3 miliard dalších stromů,  

  

Stromy pro život! (Trees for Life) - 
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a že 

Předmětné stromy byly vysazeny a/nebo vyrostly v souladu se zásadou „správný strom na 
správném místě a za správným účelem“ a v souladu s kritérii pracovního dokumentu útvarů 
Komise1 (viz shrnutí v příloze), zejména s tím, že předmětné stromy mají být vysazeny navíc ke 
stromům, které by byly vysazeny i bez tohoto opatření. 

__________________________________________ 
(Podpis) 

_____/____/____________ 
(Datum) 

 
1 Pracovní dokument útvarů Komise https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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PŘÍLOHA – Kritéria pracovního dokumentů útvarů Komise k Závazku k výsadbě 3 miliard stromů 

 

Podpisem tohoto dokumentu stvrzuji, že následující tvrzení jsou naprosto správné, a zejména, že 
uvedené stromy: 

1 — Byly vysazeny nebo vyrostly po 20. květnu 2020. 

2 — Nebudou pokáceny minimálně v několika následujících desetiletích. 

3 — Prospívají biologické rozmanitosti a klimatu v souladu se zásadou významně nepoškozovat, a nejedná se 
především o invazní nepůvodní druhy2. 

4 — Co se týče stromů vysazených bez podpory z fondů EU, uvedené stromy: 

a. Zahrnují pouze původní druhy stromů, pokud nelze prokázat, že už nejsou přizpůsobeny 
předpokládaným klimatickým, půdním a hydrologickým podmínkám. 

b. Byly vysazeny podle pokynů k zalesňování zohledňujícímu biologickou rozmanitost, které vypracovala 
Komise, nebo podobných/odpovídajících pokynů k zalesňování zohledňujícímu biologickou 
rozmanitost platných v členských státech Evropské unie. 

c. Nebyly vysazeny z důvodu právních závazků, jako je povinná regenerace po pokácení, povinné 
vysazování stromů k prevenci eroze či sesuvu půdy nebo vysazování po požáru nebo jiné rušivé 
události. 

5 — Co se týče stromů vysazených s podporou z fondů EU, uvedené stromy: 

a. Zahrnují pouze původní druhy stromů, pokud nelze prokázat, že už nejsou přizpůsobeny 
předpokládaným klimatickým, půdním a hydrologickým podmínkám. 

b. Byly vysazeny podle pokynů k zalesňování zohledňujícímu biologickou rozmanitost, které vypracovala 
Komise, nebo podobných/odpovídajících pokynů k zalesňování zohledňujícímu biologickou 
rozmanitost platných v členských státech Evropské unie. 

c. Nebyly vysazeny z důvodu právních závazků, jako je povinná regenerace po pokácení, povinné 
vysazování stromů k prevenci eroze či sesuvu půdy nebo vysazování po požáru nebo jiné rušivé 
události. 

d. Doplňují množství stromů vysázených v předchozím programovém období společné zemědělské 
politiky EU. 

e. Výběr druhů, oblastí a postupů vylučuje nevhodné zalesňování citlivých stanovišť, jako jsou 
rašeliniště a mokřady, a negativní účinky na oblasti s vysokou ekologickou hodnotou včetně 
zemědělských oblastí vysoké přírodní hodnoty. 

f. V lokalitách, které jsou součástí sítě Natura 20003, uvedené stromy odpovídají cílům správy 
příslušných lokalit. 

 
2 Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na 
Uniihttps://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 
3 Podle směrnice Rady 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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g. Při výběru druhů, odrůd, ekotypů a provenience stromů se zohlednila potřeba odolnosti vůči změně 
klimatu a přírodním katastrofám a biotickým, půdním a hydrologickým podmínkám příslušné oblasti, 
ale také případný invazní charakter druhů podle místních podmínek definovaných členskými státy. 

h. Výběr druhů spočívá buď 

i. ve výhradním vysazování ekologicky přizpůsobených druhů nebo druhů odolných změně klimatu 
v příslušné biogeografické oblasti, u nichž se na základě posouzení dopadů nekonstatovalo, že by 
ohrožovaly biologickou rozmanitost a ekosystémové služby nebo že by měly negativní vliv na 
lidské zdraví; nebo 

ii. v rozhodnutí pro mix druhů stromů, který zahrnuje 10 % listnatých stromů podle oblasti nebo 
minimálně tři druhy či odrůdy stromů, přičemž ty nejméně zastoupené pokryjí nejméně 10 % 
oblasti. 

6 — Co se týče stromů rostoucích na základě přirozené obnovy, uvedené stromy rostly v oblastech nově 
vymezených pro tento závazek a jejich obnovu usnadnila lidská činnost4 v rozsahu nad běžný rámec. 

 

 
4 Obnova lesní krajiny prostřednictvím asistované přirozené regenerace FAO https://www.fao.org/sustainable-
forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/ 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/

