Příloha č. 7: Prohlášení
Prodávajícího

Prohlášení Prodávajícího
Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu následující prohlášení:



je-li Prodávající držitelem nebo získá-li Prodávající v budoucnu certifikaci spotřebitelského řetězce lesních
produktů (Chain of custody, „CoC“) založená na systému PEFC 2020 - směrnice CFCS 2002:2020 (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes), certifikát lesního hospodářství, osvědčení o regionální nebo skupinové
certifikaci lesů (dále také „Certifikace“), předloží kopii takové Certifikace Kupujícímu při podpisu této Smlouvy, resp.
bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího získání; Prodávající se v této lhůtě
zavazuje Kupujícímu rovněž sdělit pozbytí či jakoukoli změnu takové Certifikace,



Prodávající certifikovaní podle FSC, kteří jsou držiteli platného certifikátu FSC Chain of Custody, přiloží platnou
kopii certifikátu při podpisu smlouvy. Zároveň se Prodávající zavazuje identifikovat skupinu produktů (FSC 100%, FSC
Mix) a příslušný FSC kód na dodacím listu.



Prodávající se zároveň zavazuje, je či bude-li držitelem Certifikace, označit dodávku procentem certifikovaného
Dřeva v příslušném dodacím listu nebo Kupujícímu písemně sdělí nejpozději do pátého (5.) dne v měsíci procento
certifikovaného Dřeva, které budou obsahovat dodávky v příslušném měsíci,



Prodávající dále prohlašuje, že veškeré dodávky Dřeva nebudou pocházet z kontroverzního zdroje, zejména z
těžby prováděné jakkoli v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „Kontroverzní
zdroj“), dále že Dřevo nebude zatíženo jakýmikoli věcnými či obligačními právy třetí osoby,



Prodávající prohlašuje, že Dřevo bude vždy vytěženo a získáno výhradně na území České, Slovenské a Polské
republiky, a to zcela v souladu se zde platnými a účinnými právními předpisy,



Prodávající se zavazuje, že oznámí kupujícímu nejméně 6 týdnů předem jakékoliv změny, které mohou mít vliv
na určení a minimalizaci rizik (původu a smíšení v rámci dodavatelského řetězce), jako jsou např. změny druhu
dřeviny, změny v původu dřevní suroviny, změny ve struktuře dodavatelského řetězce



Prodávající se dále zavazuje, že Kupujícímu vždy sdělí veškeré informace potřebné pro řádnou a včasnou
identifikaci místa původu Dřeva, jakož i pro určení celého dodavatelského řetězce vztahující se k dodávce Dřeva a
v této souvislosti rovněž poskytne veškerou potřebnou součinnost příslušnému kontrolnímu orgánu, bude-li příslušná
dodávka či dodávky Dřeva jakkoli považována za rizikovou [tj. zejména bude-li považována za pocházející
z Kontroverzního zdroje dle tohoto článku Smlouvy],



Dřevo obsažené v dřevařských výrobcích uvedených přílohách II. a III. nařízení (ES) č. 2173/2005 je v souladu
s
uvedeným nařízením a jeho prováděcími předpisy a pro účely nařízení (EU) 995/2010 se považuje za zákonně
vytěžené.



Dřevo z druhů vyjmenovaných v přílohách A, B nebo C nařízení (ES) č. 338/97, nařízení a jeho prováděcími
předpisy je s uvedeným nařízením v souladu a pro účely nařízení (EU) 995/2010 se považuje za zákonně vytěžené.

