Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR
(Sdružení - Žadatel)
F-Žadatel-13

ŽÁDOST O ÚČAST V REGIONÁLNÍ CERTIFIKACI
LESŮ
Část A: Identifikace žadatele o účast v regionální certifikaci lesů
Identifikace žadatele o účast v regionální certifikaci lesů

Žadatel

1)

Kontaktní
adresa

Kontaktní
osoba

Jméno
Příjmení
datum narození
Organizace - název
IČ
Ulice, č.p.
Obec
Ulice, č.p.
Obec
telefon:
mobil:
www:
Email:
Jméno
Příjmení

Titul

PSČ
PSČ

Fax:
Titul

1)

Může jím být vlastník (včetně sdružení vlastníků, správců státního lesa), nájemce, podnájemce, Nájemce a
podnájemce lesa musí doložit příslušné smlouvy s vlastníkem (nájemcem) lesa. V případě ideálního
spoluvlastnictví lesa je nutno doložit doklad prokazující oprávněnost žádosti (souhlas většinových
spoluvlastníků, dohoda o způsobu hospodaření apod.).
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Část B: Identifikace lesního majetku
Identifikace lesního majetku
Vlastník lesa
(jméno a příjmení
nebo název)
LHC (název)
vlastnictví 2)

LHP (LHO)

Odborný lesní
hospodář
2)

LHC (kód)
Výměra LHC (k počátku
platnosti LHP /LHO/)
Výměra LHC
(k předcházejícímu měsíci)

státní

Platnost od
Platnost do
Schvalující orgán SSL
obce s rozšířenou působností

Jméno
Příjmení

Výměra LHC (k počátku platnosti LHP
/LHO/)

Titul
Licence číslo

Druh vlastnictví: státní, obecní, jiná právnická osoba, fyzická osoba

Lesy ochranné
Lesy zvláštního určení
Lesy hospodářské

ha
ha
ha

Přehled kategorií lesa

Přehled zvláště chráněných území včetně překryvů (zákon č. 114/1992 Sb.)
Počet
ha
Národní parky
Počet
ha
Chráněné krajinné oblasti
Počet
ha
Národní přírodní rezervace
Počet
ha
Přírodní rezervace
Počet
ha
Národní přírodní památky
Počet
ha
Přírodní památky
ha
Celkem
Přehled území soustavy NATURA 2000 včetně překryvů (zákon č. 114/1992 Sb.)
Počet
ha
Ptačí oblasti
Počet
ha
Evropsky významné lokality
ha
Celkem
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Část C: Informace o hospodaření v lesích
Závazná ustanovení LHP (LHO)
Jedn.
Závazné
ustanovení
LHP (LHO)
3)

Celková výše těžeb
Výchova lesa

3

Maximální celková výše těžeb

m

Z toho těžba nahodilá
Minimální plošný rozsah výchovy
v porostech do 40 let věku

m3
ha

Změna
závazného
ustanovení
LHP (LHO) 4)

Provedená
skutečnost
k předcházejícímu měsíci

3)

Je nutno doložit doklad o schválení LHP orgánem SSL (protokol o převzetí LHO vlastníkem lesa). Údaj o
celkové výši těžby musí vyplnit rovněž vlastníci lesů bez protokolárně převzaté LHO. Při jeho překročení
provedenou skutečností je nutno doložit doklad o oprávněnosti těžby (§ 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích, v platném znění).
4)
Vyplňuje se pouze v případě změny příslušného závazného ustanovení - současně je nutno doložit povolení
této změny příslušným orgánem SSL.

Část D: Informace o udělených sankcích
V roce předcházejícím roku podání žádosti a v roce podání žádosti bylo – nebylo 5) orgánem
státní správy vydáno pravomocné rozhodnutí o pokutě nebo nápravném opatření 6).
5)
6)

Nehodící se škrtněte.
Je nutno doložit příslušné pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy.

V

dne

Jméno a podpis žadatele

Schválil (vlastník lesa):
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Část E: Prohlášení související s účastí v certifikaci lesů systémem PEFC
Vlastník lesa:
Žadatel:
LHC název:
Prohlášení:
-

Žádám o účast v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů PEFC,

-

Jsem seznámen s postupy a s podmínkami účasti v regionální certifikaci lesů, především
pak s obsahem kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích definovaných dokumentem
CFCS 1003:2011 a požadavků na účastníky certifikace definovaných dokumentem CFCS
1002:2011,

-

Po dobu platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci se zavazuji:
- trvale hospodařit na lesním majetku v souladu s kritérii trvale udržitelného
hospodaření v lesích definovaných dokumentem Českého systému certifikace
lesů CFCS 1003:2011, v platném znění,
- umožnit auditorům pověřené osoby a zástupcům Sdružení vlastníků a správců
lesních majetků ČR (dále jen „SVSLM“) nebo auditorům a technickým
expertům certifikačního orgánu provádějícího regionální certifikaci lesů,
vstup na lesní majetek a přístup k informacím relevantním pro posuzování
úrovně hospodaření v lesích, jako jsou údaje LHP (LHO) a LHE, záznamy o
hospodaření apod. Informace získané v rámci certifikace lesů jsou důvěrné a
nebudou poskytovány třetím osobám bez souhlasu vlastníka lesa.
- zajistit, že informace o účasti v regionální certifikaci lesů nebude používána
zavádějícím způsobem.

-

Po udělení osvědčení souhlasím se zveřejněním základních identifikačních údajů o lesním
majetku (z části A údaje o žadateli, z části B údaje o LHC).

-

Prohlašuji, že údaje uvedené na žádosti o účast v regionální certifikaci lesů jsou pravdivé
a úplné.

-

Souhlasím s předáváním informací orgánů státní správy a využíváním těchto informací při
posuzování souladu s kritérii účasti v regionální certifikaci lesů. Zároveň se zavazuji
informovat SVSLM o pravomocném rozhodnutí o pokutě či nápravném opatření vydaném
orgánem státní správy v průběhu platnosti osvědčení ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení.
Beru na vědomí, že pokud nedodám rozhodnutí o udělené pokutě společně s přijatými
nápravnými opatřeními ve stanovené lhůtě, bude platnost certifikátu pozastavena a tato
skutečnost bude uveřejněna na webových stránkách PEFC ČR.

-

Vydáním osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů se zakládá mezi SVSLM a
žadatelem o účast smluvní vztah o zastupování tohoto žadatele v procesu certifikace
PEFC.

V

dne
Název souboru: F-Žadatel-13

Jméno a podpis žadatele
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Část F: Posouzení žádosti

Část F prosíme nevyplňovat!!!

Tab. č. 1 (vyplňuje pověřená organizace)
Posouzení žádosti
Datum
ANO/NE
podpis
Datum

Žádost přijata
Úplnost žádosti
Vrácena k doplnění

Tab. č. 2 (vyplňuje pověřená organizace)
Datum vyžádání informace
Porušení zákonných předpisů

Informace orgánů státní správy
Datum přijetí informace
ANO/NE
podpis

Tab. č. 3 (vyplňuje pověřená organizace)
Datum obdržení informací
Platnost LHP
Soulad s informacemi žádosti

datum
ANO/NE
podpis
ANO/NE
podpis

Informace IDC

Tab. č. 4 (vyplňuje pověřená organizace)
Potřeba venkovního šetření
Provedení venkovního šetření

Venkovní šetření pověřené organizace
ANO/NE
Podpis
Datum

Tab. č. 5 (vyplňuje pověřená organizace)

Výsledné doporučení pověřené organizace
ANO/NE
Podpis

Soulad s kritérii TUH

Tab. č. 6 (vyplňuje odborná komise sdružení)

Rozhodnutí Žadatele o získání osvědčení

Vystavení osvědčení ANO/NE

Platnost

od - do

Zaslání žadateli

Datum

Název souboru: F-Žadatel-13
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Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR
(Sdružení - Žadatel)
F-Žadatel-14

DOTAZNÍK TUH V LESÍCH
ANO/NE/NR
(není relevantní)

1.1.

Ochrana a využívání lesních a jiných pozemků PUPFL

1.1.

Odnětí respektive omezení plnění funkcí lesa na PUPFL je prováděno pouze ...
na základě rozhodnutí OSSL.

1.2.

Zalesňování nelesních půd

1.2.a
1.2.b

Zalesňování vhodných nelesních půd vlastníka lesa je prováděno vhodnou
druhovou skladbou dle zalesňovacího projektu. Zvolená druhová skladba
odpovídá danému stanovišti a nezhoršuje vlastnosti půdy.
Zalesněné nelesní půdy jsou převedeny do PUPFL.

1.3.

Zachování množství a kvality lesních zdrojů

1.3.
1.4.
1.4.a
1.4.b
1.5.
1.5.a
1.5.b
2.1.
2.1.a
2.1.b
2.1.c
2.1.d
2.2.
2.2.a
2.2.b

1)

...

...

Maximální celková výše těžeb (m3) stanovená schváleným LHP nebo
protokolárně převzatou LHO je nepřekročitelná. Vlastník lesa bez
protokolárně převzaté LHO provádí těžbu v souladu se zákonnými
podmínkami.
Rámcové plánování
Tvorba LHP (LHO) přihlíží k platnému OPRL.
Vlastník lesa umožňuje pověřeným pracovníkům aktualizaci OPRL

...

...
...

Lesní hospodářské plány
Vlastník má platný LHP/LHO schválený/převzatý SSL nebo nemá schválený
LHP, pokud neschválení nebylo způsobeno vinou vlastníka lesa.
Vlastník lesa vede a předává lesní hospodářskou evidenci (LHE) v zákonem
stanovených termínech orgánu státní správy lesů.

...

...

Používání přípravků na ochranu rostlin/lesa
Evidence o používání přípravků na ochranu lesa (množství, druh, rozsah
ošetření v příslušných měrných jednotkách, lokalizace, termíny).
Dodržování zásad integrované ochrany rostlin (lesa) – např. používané
způsoby biologické ochrany lesa.
Správné nakládání s použitými obaly přípravků na ochranu rostlin, zbytky
přípravku nebo postřikové jíchy a oplachovou a proplachovou vodou.
Aplikace přípravků na ochranu rostlin osobou vlastnící osvědčení minimálně
I. stupně pod dohledem osoby vlastnící osvědčení minimálně II. stupně dle
zákona o rostlinolékařské péči.
Hnojení a vápnění lesa
Hnojení a vápnění lesních porostů za účelem regenerace porostů je
provedeno na základě rozboru stanovištních podmínek s následným
odborným posouzením dopadů.
Rozsah vápnění půdy a hnojení sazenic v lesních porostech je evidován
v příslušných technických jednotkách (ha. kg – pro každý přípravek).

...
...
...

...

...

...

2.3.

Šetrné výchovné, těžební a dopravní technologie a postupy

2.3.a

Používání šetrných technologií s ohledem na stanoviště, které minimalizují
...
škody na stromech a půdě. Technologie a postupy nenarušují funkci vodních
toků a lesních cest.

Název souboru: F-Zadatel-14_upr_final_2015.doc
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2.3.b

Jsou používány biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových
pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny.

...

2.3.c

Jsou přijata opatření k zamezení unikání olejů a provozních kapalin během
hospodaření v lesích.

...

2.4.

Sledování, předcházení a zabránění působení škodlivých činitelů

2.4.a
2.4.b

Je prováděno zjišťování a vedena evidence hlavních škodlivých činitelů.
Je evidován rozsah celkové nahodilé těžby (m3/rok, %).
Je zajišťována prevence, kontrola a prováděna opatření k zabránění vývoji,
šíření a přemnožení škodlivých organismů, šíření lesních požárů a škod
zvěří.
Zlepšování stavu a odolnosti lesních porostů
Jsou zajišťována vhodná výchovná opatření v mladých lesních porostech
(do 40 let).
Při obnově a výchově je uplatňováno vhodné míšení dřevin dle jejich
biologických nároků.

2.4.c
2.5.
2.5.a
2.5.b
3.1.

...
...
...

...

...

Trvalost produkce dřeva

3.1.b

Jsou dodržována zákonná ustanovení vztahující se na těžbu (těžba do 80 let
...
věku, velikost a přiřazení seče, snižování zakmenění pod 0,7).
Zalesňování je prováděno geneticky a stanovištně vhodnými dřevinami
...
v odpovídajícím počtu a kvalitě, včetně požadovaného podílu MZD.

3.1.c

Zalesňování a zajištění lesních porostů je prováděno v zákonných lhůtách,
...
včetně minimálního podílu MZD v době zajištění porostů.

3.1.d

Vlastník upřednostňuje přirozenou obnovu lesa a vzácné domácí druhy
...
dřevin odpovídající stanovišti.

3.2.

Ekonomická produkce surového dřeva

3.2.

Pokud vlastník lesa nemá certifikovaný celý majetek, musí mít zavedený
systém pro oddělenou evidenci (separaci) dřevní hmoty.

3.3.

Produkce nedřevních produktů a služeb

3.1.a

...

3.4.

Produkce jednotlivých druhů nedřevních produktů a služeb nenarušuje
stabilitu porostů ani plnění dalších funkcí lesa.
Lesní dopravní síť

3.4.a

Dopravní zpřístupnění porostů je realizováno v souladu s platnou legislativou
...
a na základě dlouhodobých potřeb.

3.4.b

Je prováděna odpovídající údržba cestní sitě a objektů na cestách.

3.3.

4.1.
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d

...

...

Zachování biodiverzity při obnově lesa a zalesňování
Zalesnění holin a zajištění lesních porostů je prováděno v zákonné lhůtě a je
podporována přirozená obnova lesa.
Do porostů jsou zaváděny MZD minimálně v rozsahu závazných ustanovení
LHP.
Při obnově lesa jsou podporovány přimíšené (> 10%) a vtroušené (< 10%)
domácí druhy dřevin.
Kultury jsou ochráněny nebo stavy zvěře jsou regulovány tak, že nedochází
k destrukci nebo devastaci kultur nebo přirozeného zmlazení.

...

...
...
...

4.2.

Použití introdukovaných dřevin

4.2.a

Vlastník lesa uplatňuje introdukované dřeviny v souladu se schváleným LHP
...
nebo převzatou LHO.

4.2.b

V NP, CHKO a NPR používá vlastník lesa geograficky nepůvodní dřeviny na
základě výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb.

Název souboru: F-Zadatel-14_upr_final_2015.doc
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4.3.

Ponechávání mrtvého a odumírajícího dřeva

4.3.b

Vlastník lesa ponechává vybrané jedince přirozené druhové skladby
...
zejména obsazované doupné stromy na dožití a do rozpadu dřevní hmoty
s ohledem na bezpečnost návštěvníků lesa (ks).
Vlastník lesa ponechává části biomasy po výchovných a těžebních zásazích. ...

4.4.

Péče o zdroje a genetickou kvalitu reprodukčního materiálu

4.3.a

4.4.a
4.4.b
4.4.c

4.4.d

Vlastník lesa zajišťuje klasifikaci, uznávání a evidenci zdrojů reprodukčního
materiálu.
V uznaných zdrojích a genových základnách vlastník lesa dodržuje režim
hospodaření stanovený LHP nebo rozhodnutím SSL.
K obnově lesních porostů a k zalesňování pozemků prohlášených za PUPFL
používá vlastník lesa geneticky vhodný reprodukční materiál splňující
podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby (PLO, LVS).
Vlastník lesa vede evidenci o původu reprodukčního materiálu použitého při
obnově a zalesňování a doklady o tom uchovává po dobu 20 let od obnovy
nebo zalesnění u selektovaného, kvalifikovaného a testovaného
reprodukčního materiálu.

4.5.

Lesy v krajině

4.5.

Vlastník lesa ponechává v lesních porostech esteticky zajímavé stromy
v souladu možnostmi těchto porostů, a to především v místech
s krajinotvorným významem.

4.6.

Ohrožené lesní druhy

4.6.b

Počet ohrožených druhů, jejichž výskyt a požadavky na způsob
obhospodařování jsou vlastníkovi pozemků vhodnou formou a včas
oznámeny příslušnými orgány SSOP a které jsou vztaženy k jednotlivým
skupinám organismů a kategoriím ohrožení.
Dodržování ochranných podmínek ohrožených lesních druhů.

4.7.

Chráněné lesy

4.6.a

4.7.a
4.7.b
4.7.c

...
...

...

5.1.

Vlastník lesa obhospodařuje lesy zařazené do kategorie lesů ochranných a
lesy s ochrannými funkcemi tak, aby byly jejich ochranné funkce zachovány.

6.1.

Význam lesnictví

6.1.c
6.1.d
6.2.

Lesy zvláštního určení

6.2.

Vlastník lesa dodržuje předepsané způsoby hospodaření a opatření
stanovená pro lesy zařazené do kategorie zvláštních určení (dle účelu jejich
vyhlášení). Tato opatření jsou navržena v LHP (LHO) nebo stanovena
orgánem SSL.
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...

...

Hospodaření v lesích ochranných

6.1.b

...

...

Plocha lesní půdy v soustavě zvláště chráněných území členěná podle
kategorií ZCHÚ a dodržování jejich ochranných podmínek vlastníkem.
Plocha evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a dodržování
jejich ochranných podmínek vlastníkem.
Plocha schválených ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a dodržování
jejich ochranných podmínek vlastníkem.

Vlastník lesa při hospodaření v lesích podporuje zaměstnanost v regionu a
optimální produkcí dřeva se podílí na ekonomickém růstu v regionu.
Vlastník lesa dle svých možností propaguje lesnictví a význam certifikace
lesů PEFC.
Vlastník lesa informuje své odběratele o tom, že dřevní hmota pochází
z lesů certifikovaných systémem PEFC.
Vlastník lesa komunikuje vhodným způsobem s místními samosprávnými
orgány a veřejností a snaží se předcházet konfliktům. Případné stížnosti
řeší.

...

...

5.1.

6.1.a

...

...

...
...
...

...

...
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6.3.
6.3.a

6.3.b

6.3.c
6.3.d
6.4.

Počet a vzdělávání pracovníků v lesnictví a výzkumná činnost
Vlastník lesa má odborného lesního hospodáře s platnou licencí, který
zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření, pokud si ji
v souladu se zákonem nezajišťuje vlastník sám.
Vlastník lesa dbá o to, aby lesní personál měl dostatečnou kvalifikaci týkající
se lesního hospodářství. Dochází ke zvyšování odborné způsobilosti všech
zaměstnanců podle vykonávané práce, především pak prostřednictvím
školení, seminářů, kurzů apod. Dle možností je uskutečňována spolupráce
s odbornými vzdělávacími a výzkumnými institucemi.
Vlastník lesa dle svých možností spolupracuje s lesnickým školstvím a
výzkumem.
Vlastník lesa dle svých možností upřednostňuje dodavatele, kteří zajišťují
odborné práce kvalifikovanou pracovní silou.

6.4.d
6.5.

Zajištění práv zaměstnancům

6.4.b
6.4.c

6.5.a
6.5.b
6.5.c
6.5.d
6.5.e

6.6.
6.6.a
6.6.b

...

...
...

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců
Jsou uznávány a dodržovány zákony a nařízení vlády, včetně kodexu
bezpečnosti práce v lese, včetně práva zástupců zaměstnanců na provádění
kontroly a požadování odstranění závad a nedostatků na pracovních
postupech, strojích a zařízeních.
Je prováděno školení všech zaměstnanců podle vykonávané práce, účast
na školeních a výcviku je považována za součást výkonu práce.
Jsou zajištěny preventivní lékařské prohlídky v souladu s platnou právní
úpravou.
Jsou prováděny preventivní kontroly zejména vedoucími zaměstnanci.

6.4.a

...

Zaměstnanci se mohou na základě vlastního svobodného rozhodnutí
sdružovat a organizovat.
Ze strany zaměstnavatele nejsou uplatňována žádná omezení pro využití
tohoto práva.
Jsou respektovány struktury hájící zájmy zaměstnanců.
Je umožněno uzavírat kolektivní smlouvy a závodové přílohy mezi
zaměstnavatelem a odborovými organizacemi.
Zaměstnavatelé budou dodržovat všechny příslušné zákony a jsou vázáni
platnými kolektivními smlouvami pro své zaměstnance, případně platnou
kolektivní smlouvou vyššího stupně.

...

...
...

...

...
...
...
...

...

Obecné užívání lesa a využitelnost pro rekreaci
Vlastník lesa nebrání volnému vstupu lidí do lesů s výjimkou zákonných
důvodů.
Vlastník lesa se podílí na zlepšování rekreační funkce lesa zejména
podporou existence rekreačních zařízení.

...
...

6.7.

Místa zvláštního kulturního a duchovního významu

6.7.a

Vlastník lesa obhospodařuje místa zvláštního kulturního a duchovního
významu v souladu s účelem vyhlášení, tj. provádí opatření k ochraně a
podpoře míst zvláštního historického, kulturního nebo duchovního významu
zařazených v rámci kategorizace mezi lesy zvláštního určení.

...

1)

ANO znamená plnění kritéria, NE neplnění kritéria, NR (zkratka pro „není relevantní“) lze použít pouze
v případě objektivní nemožnosti hodnocení kritéria (např. v případě nevyužívání hnojení lesních porostů nelze
hodnotit kritérium 2.2.a.).

V

dne

Jméno a podpis žadatele

Schválil (vlastník lesa):

Uložit
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