
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

PRÍSĽUB VÝSADBY 3 MILIÁRD STROMOV 

 

Ja, podpísaný/podpísaná: 
______________________________________________________________ 

(skontrolujte a zodpovedajúcim spôsobom vyplňte) 

 v prípade fyzických osôb: v mojom vlastnom mene 

alebo  

 v mene ďalej uvedeného združenia bez právnej subjektivity: 

__________________________________________________________________________ 

alebo  

 zastupujúci/zastupujúca ďalej uvedený právny subjekt: 

Úplný oficiálny názov: 
 __________________________________________________________ 

Úplná oficiálna adresa:    _______________________________________________________ 

IČ DPH: (ak je to relevantné) ___________________________________________________ 
 

týmto potvrdzujem, že pokiaľ ide o ďalej uvedený prísľub: 
_______________________________________, 

• informácie poskytnuté prostredníctvom platformy Reportnet3 sú správne a úplné, 

• predmetné stromy sa ešte nenahlásili v rámci prísľubu výsadby 3 miliárd stromov,  
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a že 

predmetné stromy sa vysadili alebo pestovali v súlade so zásadou „ten správny strom na správnom 
mieste na správny účel“ a v súlade s kritériami stanovenými v pracovnom dokumente útvarov 
Komisie1 (sú zhrnuté v prílohe), a najmä, že predmetné stromy sa vysadili navyše k stromom, ktoré 
by sa pestovali alebo vysadili aj bez tohto prísľubu. 

__________________________________________ 
(Podpis) 

_____/____/____________ 
(Dátum) 

 
1 Pracovný dokument útvarov Komisie 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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PRÍLOHA – Kritériá stanovené v pracovnom dokumente útvarov Komisie o prísľube výsadby troch miliárd 
stromov 

 

Podpisom tohto dokumentu potvrdzujem, že ďalej uvedené vyhlásenia sú úplne správne, a to konkrétne, 
že nahlásené stromy: 

1 — sa vysadili alebo naklíčili po 20. máji 2020, 

2 — nebudú sa ťažiť najmenej niekoľko desaťročí, 

3 — sú prínosom pre biodiverzitu a klímu v súlade so zásadou nespôsobiť významnú škodu, a to najmä s 
vylúčením výsadby inváznych nepôvodných druhov2. 

4 — Pokiaľ ide o stromy vysadené bez podpory fondov EÚ, nahlásené stromy: 

a. zahŕňajú len pôvodné druhy stromov, pokiaľ nie je možné preukázať, že už nie sú prispôsobené 
predpokladaným klimatickým, pôdnym a hydrologickým podmienkam, 

b. vysadili sa podľa usmernení k zalesňovaniu, ktoré je priaznivé pre biodiverzitu, vypracovaných 
Komisiou alebo podľa podobných/ekvivalentných usmernení k zalesňovaniu priaznivému pre 
biodiverzitu, ktoré existujú v európskych členských štátoch, 

c. nevysadili sa z dôvodu právnych záväzkov, ako je povinná obnova po ťažbe alebo povinná výsadba 
stromov s cieľom zabrániť pôdnej erózii alebo zosuvom pôdy, prípadne presádzanie po požiaroch a 
iných rušivých faktoroch. 

5 — Pokiaľ ide o stromy vysadené s podporou fondov EÚ, nahlásené stromy: 

a. zahŕňajú len pôvodné druhy stromov, pokiaľ nie je možné preukázať, že už nie sú prispôsobené 
predpokladaným klimatickým, pôdnym a hydrologickým podmienkam, 

b. vysadili sa podľa usmernení k zalesňovaniu, ktoré je priaznivé pre biodiverzitu, vypracovaných 
Komisiou alebo podľa podobných/ekvivalentných usmernení k zalesňovaniu priaznivému pre 
biodiverzitu, ktoré existujú v európskych členských štátoch, 

c. nevysadili sa z dôvodu právnych záväzkov, ako je povinná obnova po ťažbe alebo povinná výsadba 
stromov s cieľom zabrániť pôdnej erózii alebo zosuvom pôdy, prípadne presádzanie po požiaroch a 
iných rušivých faktoroch, 

d. vysadili sa navyše k množstvu stromov vysadenému za predchádzajúce programové obdobie 
spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. 

e. Výberom druhov, území a metód sa zabraňuje nevhodnému zalesneniu citlivých biotopov, ako sú 
rašeliniská a mokrade, a negatívnemu vplyvu na územia s vysokou ekologickou hodnotou vrátane 
oblastí, kde sa uskutočňuje poľnohospodárska činnosť s vysokou prírodnou hodnotou. 

f. Nahlásené stromy v lokalitách označených ako lokality sústavy Natura 20003 sú v súlade s cieľmi 
hospodárenia na príslušných územiach. 

 
2 Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 
3 Podľa smernice Rady 92/43/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES  

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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g. Pri výbere druhov, odrôd, ekotypov a pôvodov stromov sa zohľadnila potreba odolnosti voči zmene 
klímy a prírodným katastrofám a biotické, pôdne a hydrologické podmienky príslušnej oblasti, ako aj 
potenciálne invázny charakter druhov v miestnych podmienkach, ako ich vymedzujú členské štáty. 

h. Výber druhov zahŕňa buď 

i. výlučnú výsadbu ekologicky prispôsobených druhov a/alebo druhov odolných voči zmene klímy v 
príslušnej biogeografickej oblasti, pri ktorých sa prostredníctvom posudzovania vplyvov nezistilo, 
že ohrozujú biodiverzitu a ekosystémové služby alebo že majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, 
alebo 

ii. zmes druhov stromov, medzi ktorými je aspoň 10 % listnatých stromov na danej ploche alebo 
aspoň tri druhy alebo odrody stromov, pričom ten najmenej častý druh je vysadený aspoň na 10 % 
plochy. 

6 — Pokiaľ ide o stromy rastúce z prirodzenej obnovy, nahlásené stromy vyrástli v oblastiach novo 
vyčlenených na účely tohto prísľubu a ich obnove napomohol ľudský zásah4 prekračujúci rámec zásahu, 
ktorý by sa vykonal aj bez tohto prísľubu. 

 

 
4 Obnova lesných krajinných oblastí prostredníctvom asistovanej prirodzenej regenerácie organizácie – 
praktická príručka organizácie 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/

