
 
Naše značka: TUH_02/2021_recert            V Praze 7. 6. 2021 

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR 

Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 

Tel. + 420 722 705 325 

E-mail: zadatel@pefc.cz 

 Web: www.zadatel.pefc.cz  

 

 

 

 

INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V REGIONÁLNÍ CERTIFIKACI LESŮ VČETNĚ 

DOTAZNÍKU TUH V LESÍCH 

 

Při vyplňování žádosti postupujte prosím dle níže uvedených pokynů (údaje, jejichž vyplnění by nemělo 

činit problémy, nejsou komentovány). Žádost musí být vyplněna za lesní majetek, v případě více lesních 

hospodářských celků (LHC) na daném majetku, vyplňte žádost samostatně za každý jednotlivý LHC, a 

to následujícím způsobem: 

 

ŽÁDOST U ÚČAST V REGIONÁLNÍ CERTIFIKACI 

ČÁST A: IDENTIFIKACE ŽADATELE O ÚČAST V REGIONÁLNÍ CERTIFIKACI LESŮ 

Žadatel – uvést údaje týkající se vlastníka lesa nebo subjektu hospodařícího v lese na základě 

existujícího právního vztahu s vlastníkem lesa, 

Kontaktní adresa – uvést údaje týkající se žadatele, 

Kontaktní osoba – uvést jméno, příjmení a titul odpovědného zástupce žadatele. 

 

ČÁST B: IDENTIFIKACE LESNÍHO MAJETKU 

LHC (kód) – uvést šestimístný kód LHC od ÚHÚL (dle IDC ÚHÚL), 

Výměra (LHC) – uvést plochu PUPFL na LHC k počátku platnosti LHP/O a aktuální plochu, 

LHP/LHO - Platnost od, Platnost do – uvést platnost na dny (např. 1.1.2020 – 31.12.2029), 

LHP/LHO - Schvalující orgán SSL – uvést název příslušného orgánu SSL, který schválil LHP/O 

(např. Krajský úřad Královéhradeckého kraje), 

Obce s rozšířenou působností, Výměra LHC – uvést název příslušné obce s rozšířenou působností 

(ORP) a plochu PUPFL na LHC k počátku platnosti LHP/O, 

Odborný lesní hospodář – uvést jméno, příjmení, titul, telefon a email na OLH,   

Licence číslo – uvést číslo platné licence OLH, 

Přehled kategorií lesa – uvést aktuální plochy PUPFL lesů ochranných a lesů zvláštního určení 

- zbývající plochu LHC tvoří lesy hospodářské (případné překryvy kategorií se nezohledňují),  

Přehled zvláště chráněných území včetně překryvů – uvést aktuální počty a plochy PUPFL 

jednotlivých kategorií ZCHÚ, 

Přehled území soustavy NATURA 2000 včetně překryvů – uvést aktuální počty a plochy PUPFL 

ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. 
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ČÁST C: INFORMACE O HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 

Maximální celková výše těžeb (MCVT): závazné ustanovení (ZÚ) LHP/O - uvést výši ZÚ MCVT 

schváleného příslušným orgánem SSL (protokolárně převzatého vlastníkem lesa) k počátku 

platnosti LHP/O a doložit kopii schvalovacího výměru LHP se závaznými ustanoveními včetně 

všech příloh (protokolu o převzetí LHO vlastníkem lesa).  

Maximální celková výše těžeb: změna závazného ustanovení LHP/O – pokud byla v průběhu 

platnosti LHP/O provedena změna ZÚ, uvést aktuální výši ZÚ MCVT a doložit kopii dokladu 

o provedení změny ZÚ příslušným orgánem SSL.  

Maximální celková výše těžeb: provedená skutečnost k předcházejícímu měsíci – uvést aktuální 

celkový objem provedených těžeb od počátku platnosti LHP/O, 

Z toho těžba nahodilá – uvést aktuální objem provedených nahodilých těžeb od počátku platnosti 

LHP/O, 

Minimální plošný rozsah výchovy v porostech do 40 let věku – platí obdobně totéž, co je uvedeno          

u ZÚ MCVT, tj. k vyplnění využijte doklad o schválení LHP/O (změny LHP/O) a aktuální údaje 

o provedené skutečnosti. 

 

ČÁST D: INFORMACE O UDĚLENÝCH SANKCÍCH 

Jedná se o pokuty za přestupek nebo nápravné opatření udělené v letech 2020 - 2021, doložené 

pravomocným rozhodnutím orgánu SSL nebo ČIŽP (není nutno dokládat celý spis, postačí kopie 

rozhodnutí orgánu, který ve věci rozhodoval v poslední instanci).  

 

V, dne, jméno a podpis žadatele – údaje vyplní a podpisem a razítkem opatří odpovědný zástupce 

žadatele. 

Schválil (jméno /název/, podpis a razítko vlastníka lesa) – stvrzení souhlasu vlastníka lesa s podáním 

žádosti (musí být vždy uvedeno). 

 

Část E: Prohlášení související s účastí v certifikaci lesů systémem PEFC 

Vlastník lesa – uvést údaje týkající se vlastníka lesa, 

Žadatel – uvést údaje týkající se žadatele, 

V, dne, jméno a podpis žadatele – údaje vyplní a podpisem a razítkem opatří odpovědný zástupce 

žadatele. 

 

ČÁST F: POSOUZENÍ ŽÁDOSTI 

Žadatel (kontaktní osoba) nevyplňuje. 
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DOTAZNÍK TUH V LESÍCH 

Dotazník obsahuje kritéria TUH v lesích podle Českého systému certifikace lesů PEFC. U každého 

kritéria je nutno vybrat jednu ze tří možností vyplnění – ANO (plnění kritéria), NE (neplnění kritéria), 

není relevantní (nehodnotitelné). „Není relevantní“ lze použít pouze v případě objektivní nemožnosti 

hodnocení daného kritéria (např. v případě neprovádění hnojení lesních porostů nelze hodnotit 

kritérium 2.2.a.). V případě neplnění některého kritéria je nutno pod tabulkou uvést důvod 

včetně opatření přijatých k nápravě tak, aby mohlo být uděleno osvědčení o TUH – v opačném 

případě není možné osvědčení udělit.  

 

V, dne, jméno a podpis žadatele – údaje vyplní a podpisem a razítkem opatří odpovědný zástupce 

žadatele. 

 

 

 


