Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z.s.p.o.
(SVSLM ČR)
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
Jméno
Příjmení

Titul

datum narození
Žadatel 1)

Organizace název
IČ
Ulice, č.p.

PSČ

Obec
Ulice, č.p.

PSČ

Obec
Kontaktní
adresa

telefon:
mobil:
www:

Fax:

Email:
Kontaktní
osoba

Jméno

Titul

Příjmení

Může jím být vlastník (včetně sdružení vlastníků, správců státního lesa), pachtýř nebo jiný
oprávněný držitel (výpůjčitel, výprosník apod.). Jiný oprávněný držitel musí doložit příslušné smlouvy
s vlastníkem lesa. V případě ideálního spoluvlastnictví lesa je nutno doložit doklad prokazující
oprávněnost žádosti (souhlas většinových spoluvlastníků, dohoda o způsobu hospodaření apod.).
1)
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Část B: Identifikace lesního majetku
Identifikace lesního majetku
Vlastník lesa
(jméno a příjmení
nebo název)
LHC (název)
vlastnictví 2)

LHC (kód)
Výměra LHC (k počátku
platnosti LHP /LHO/)
Výměra LHC (ke konci
předcházejícího roku)

státní

Platnost od
Platnost do

LHP (LHO)

Schvalující orgán SSL
obce s rozšířenou působností

Odborný lesní
hospodář
2) Druh

Výměra LHC (k počátku platnosti LHP
/LHO/)

Jméno

Titul

Příjmení

Licence číslo

vlastnictví: státní, obecní, jiná právnická osoba, fyzická osoba
Přehled kategorií lesa

Lesy ochranné
Lesy zvláštního určení

Ha
Ha

Lesy hospodářské

Ha

Přehled zvláště chráněných území včetně překryvů (zákon č. 114/1992 Sb.)
Národní parky
Chráněné krajinné oblasti

Počet
Počet

ha
ha

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace

Počet
Počet

ha
ha

Národní přírodní památky

Počet

ha

Přírodní památky
Celkem

Počet

ha
ha

Přehled území soustavy NATURA 2000 včetně překryvů (zákon č. 114/1992 Sb.)
Ptačí oblasti
Evropsky významné lokality
Celkem
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Část C: Informace o hospodaření v lesích
Závazná ustanovení LHP / LHO
Jednot
ka

Závazné
ustanovení
LHP / LHO
3)

Celková výše
těžeb
Výchova lesa

Maximální celková výše těžeb

m3

Z toho těžba nahodilá

m3

Minimální plošný rozsah
výchovy v porostech do 40 let
věku

ha

Změna
závazného
ustanovení
LHP / LHO 4)

Provedená
skutečnost k
předcházejícímu měsíci

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 (např. § 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.
3)

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)

V

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

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 a
souhlasím s předáním údajů o žadateli, vlastníkovi lesa a obhospodařovaném lesním majetku
Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR pro účely certifikace lesů,

-

Jsem seznámen s postupy a s podmínkami účasti v regionální certifikaci lesů, především pak s
obsahem kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích definovaných dokumentem TD CFCS
1003:2016 a požadavků na účastníky certifikace definovaných dokumentem TD CFCS
1002:2016,

-

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
TD CFCS 1003:2016, 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 auditů 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 jméno a příjmení/název organizace žadatele, z části B název LHC a jeho
výměra.

-

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 (nápravném opatření) 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.

-

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z.s.p.o. zpracovává osobní údaje vždy v
souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních
údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu zákona č.101/2000 Sb. nahrazuje.

V

dne
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Jméno a podpis žadatele
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Část F prosíme nevyplňovat!!!

Část F: Posouzení žádosti (NEVYPLŇOVAT - vyplňuje SVSLM ČR)

Tab. č. 1

Přijetí/posouzení žádosti
Datum

Žádost přijata
Úplnost žádosti

ANO/NE
podpis
Datum

Vrácena k doplnění/vyžádány
informace
Výpis požadovaných informací/dokumentů k doplnění žádosti:

Tab. č. 2
Informace orgánů státní správy
Datum vyžádání informace

Datum přijetí informace

Porušení zákonných
předpisů

ANO/NE
podpis

Tab. č. 3
Rozhodnutí Žadatele o získání osvědčení
Vystavení
osvědčení

ANO/NE

Platnost

od - do

podpisy
členů
odborné
komise

Datum schválení

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

DOTAZNÍK TUH V LESÍCH

ANO/NE/NR
(není
relevantní) 1)

Požadavky normy TD CFCS 1002:2016
Správce/vlastník lesa hospodaří na lesních pozemcích na základě
pravomocných dokumentů prokazujících vztah k majetku a způsobilost k
6.3 a
provádění právních úkonů. (registr majetkových - právních listin, pachtovní
smlouva, smlouva o obhospodařování lesního majetku, zakládací listina
právnické osoby).
Správce/vlastník lesa přijal vlastní politiku TUH minimálně na úrovni
6.3 b
„Programových cílů PEFC při trvale udržitelném hospodaření v lesích v ČR“
(Programové cíle PEFC při TUH jsou na www.pefc.cz).
Správce/vlastník lesa určil osobu odpovědnou za plnění požadavků
6.3 c
standardu trvale udržitelného hospodaření v lesích a souvisejících
požadavků CFCS.
Správce/vlastník lesa má vytvořené přiměřené organizační uspořádání
6.3 d
s popisem procesů, kompetencí a kontrolních mechanismů při plnění politiky
TUH (pouze právnické osoby a lesní majetky nad 100 ha).
Správce/vlastník lesa organizuje a usměrňuje hospodaření v lese podle
6.3 e
schváleného LHP.
Správce/vlastník lesa prokazatelně zabezpečil dodržování certifikačních
kritérií (TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného
hospodaření v lesích) jednotlivými kontraktory, firmami provádějícími v lese
6.3 f
hospodářské práce na základě kontraktu s vlastníkem/oprávněným
subjektem. To znamená, že vlastník/oprávněný subjekt je přímo odpovědný
za to, že dodavatelská služba je provedena v souladu s požadavky systému.
Správce/vlastník lesa separuje dřevní hmotu pocházející z necertifikovaných
6.3 g
a kontroverzních zdrojů.
Správce/vlastník lesa zavedl kontrolní mechanismy pro monitorování plnění
6.3 h
požadavků TUH, přijímá preventivní a nápravná opatření a kontroluje jejich
plnění.
Správce/vlastník lesa vypracovává sebehodnocení shody hospodaření se
6.3 i
standardem udržitelného lesního hospodářství a souvisejících požadavků
CFCS.
Správce/vlastník lesa plní uložená nápravná a preventivní opatření ze strany
6.3 j
držitele regionálního certifikátu PEFC.
Rozhodnutí a stanoviska třetích stran týkající se obsahu certifikačních kritérií
6.5.2 a
pro individuální úroveň.
Záznamy z auditů provedených Sdružením vlastníků a správců lesních
6.5.2 b majetků ČR nebo externím certifikačním orgánem, přijatých opatření a jejich
plnění.
6.5.2 c Záznamy z vlastních interních auditů, přijatých opatření a jejich plnění.

...

...

...
...
...

...

...

...

...

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

6.5.2 d Hlášení o plnění uložených a preventivních opatřeních.

...

6.5.2 e Vyplněný dotazník sebehodnocení PEFC TUH.
Záznamy o pohybu dřevní hmoty pocházející z necertifikovaných
6.5.2 f
a kontroverzních zdrojů.
6.5.2 g Záznamy o předání a převzetí pracoviště kontraktantem.

...

Název souboru: SVSLM_CR_F_zadatel_14_2018.doc
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6.6

Vzdělání osob, které odpovídají za řízení lesnických činností a certifikaci
TUH je minimálně na úrovni úplného středního odborného vzdělání
lesnického zaměření. Vzdělání lesnického zaměření může být nahrazeno
pracovními zkušenostmi v řízení lesnických činností v trvání minimálně 5 let.

ANO/NE/NR
(není
relevantní) 1)

Požadavky normy TD CFCS 1003:2016
1.1
1.1.2a

Ochrana a využívání lesních a jiných pozemků (PUPFL)
Odnětí respektive omezení plnění funkcí lesa na PUPFL je prováděno pouze
...
na základě rozhodnutí SSL.

1.2

Zalesňování nelesních půd

1.2.2a

1.2.2b

Zalesňování vhodných nelesních půd vlastníka je prováděno vhodnou
druhovou skladbou v odpovídajícím počtu a kvalitě na základě
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

1.4
1.4.2a

Maximální celková výše těžeb (m 3) stanovená schváleným LHP nebo
protokolárně převzatou LHO je nepřekročitelná. Vlastník lesa bez
protokolárně převzaté LHO provádí těžbu v souladu se zákonnými
podmínkami.
Rámcové plánování - OPRL
Tvorba LHP/O přihlíží k platnému OPRL.

1.4.2b

Vlastník umožňuje pověřeným pracovníkům aktualizaci OPRL

1.5

Lesní hospodářské plány a osnovy

1.3.2a

1.5.2a
1.5.2b
2.1
2.1.2a
2.1.2b
2.1.2c
2.1.2d
2.2
2.2.2a
2.2.2b

...

...

...
...

...

...

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 minimálně I. stupeň
osvědčení dle zákona o rostlinolékařské péči instruované osobou
s osvědčením vyššího stupně.
Hnojení a vápnění lesa
Hnojení a vápnění 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 (ha. kg – pro
každý přípravek).
Šetrné výchovné, těžební a dopravní technologie a postupy

2.3.2a

Pomístní škody odpovídající použití šetrných technologií.
Používání biologicky odbouratelných olejů a biologicky odbouratelných
hydraulických kapalin.

2.3.2c

...

Platný LHP/LHO schválený SSL/protokolárně převzatá nebo nepřevzatá
vlastníkem lesa nebo neschválený LHP z důvodů nevyvolaných vlastníkem
lesa.
Vlastník lesa vede a předává lesní hospodářskou evidenci (LHE) v zákonem
stanovených termínech orgánu státní správy lesů.

2.3

2.3.2b

...

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

Název souboru: SVSLM_CR_F_zadatel_14_2018.doc
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2.3.2d

Rozdělávání ohňů při hospodářské činnosti je využíváno v odůvodněných
případech a při dodržení předpisů požární ochrany.

2.4

Sledování, předcházení a zabránění působení škodlivých činitelů

2.4.2a
2.4.2b
2.4.2c
2.5
2.5.2a

Rozsah nahodilé těžby celkem (m3/rok, %)
Vedení evidence škodlivých činitelů (ano/ne).
Provedená opatření proti působení škodlivých činitelů (ano/ne).
Zlepšování stavu a odolnosti lesních porostů
Provádění vhodných výchovných opatření v lesních porostech.
Při obnově a výchově uplatňování vhodného míšení dřevin dle jejich
biologických nároků a podmínek stanoviště.

2.5.2b
3.1

...

...
...
...

...
...

Trvalost produkce dříví

3.1.2b

Dodržování zákonných ustanovení vztahujících se k těžbě dříví (nepovolená
...
těžba do 80 let, velikost a přiřazení seče, snižování zakmenění).
Zalesňování a zajištění porostů je prováděno v zákonných lhůtách
...
v odpovídajícím počtu a kvalitě sazenic.

3.2

Ekonomická produkce surového dříví

3.1.2a

3.2.2b

Pokud vlastník nemá certifikovaný celý lesní majetek nebo pokud uvádí na
trh surovinu z necertifikovaného zdroje, musí mít zavedený ověřitelný
systém pro oddělenou evidenci (separaci) suroviny, který zahrnuje postupy
informování odběratelů o dodávkách suroviny z necertifikovaného zdroje.
Vlastník předává stanovené informace o uvádění dřeva na vnitřní trh do
centrální evidence systému náležité péče.

3.3

Produkce nedřevních produktů a služeb

3.2.2a

...

...

3.4

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

3.4.2a

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

3.4.2b

Je prováděna odpovídající údržba cestní sítě a objektů na cestách.

4.1

Zachování biodiverzity při obnově lesa a zalesňování

3.3.2a

...

...

4.1.2e

Zalesňování a zajištění porostů je prováděno v zákonných lhůtách, včetně
min. podílu MZD v době zajištění porostů.
Upřednostňování vhodné přirozené obnovy lesa včetně vzácnějších druhů
domácích dřevin.
Podpora přimíšených (> 10%) a vtroušených (< 10%) domácích druhů
dřevin.
Kultury jsou ochráněny nebo stavy zvěře jsou regulovány tak, že nedochází
k destrukci nebo devastaci kultur nebo přirozeného zmlazení.
Nevyužívá se geneticky modifikovaného reprodukčního materiálu.

4.2

Použití introdukovaných dřevin

4.2.2a

Použití introdukovaných dřevin v souladu se schváleným LHP/O nebo
rozhodnutím orgánu ochrany přírody v průběhu platnosti LHP/LHO.

...

4.2.2b

V NP, CHKO a NPR použití introdukovaných druhů dřevin na základě
výjimky ze Zákona o ochraně přírody a krajiny.

...

4.3

Ponechávání mrtvého a odumírajícího dřeva

4.3.2a

Ponechávání vhodných stromů (zejména obsazované doupné stromy,
stromy s výskytem význačných druhů ptáků a bezobratlých živočichů a
odumřelé stromy, resp. jejich pahýly) na dožití a do rozpadu dřevní hmoty se
zvážením dopadu na bezpečnost návštěvníků lesa a v souladu s potřebami

4.1.2a
4.1.2b
4.1.2c
4.1.2d
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4.3.2b

ochrany lesa (ano/ne).
Ponechávání části biomasy po výchovných a těžebních zásazích (ano/ne).

4.4

Péče o zdroje a genetickou kvalitu reprodukčního materiálu

4.4.2a

Evidence uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (ano/ne, plocha).

4.4.2b

Dodržování zásad přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin a
evidence jeho původu (ano/ne).
Odpovídající způsob hospodaření v uznaných zdrojích a genových
základnách.
Použití geneticky vhodného reprodukčního materiálu u obnovovaných
porostů.

4.4.2c
4.4.2d
4.5

Lesy v krajině

4.5.2a

Ponechávání esteticky působivých stromů, případně průhledů a bezlesí v
souladu s možnostmi porostů (ano/ne).

4.6

Ohrožené lesní druhy

...

...

...
...

...

...

4.6.2c

Vlastník lesa zná ve svém lesním majetku výskyt ohrožených lesních druhů,
které mu byly oznámeny příslušnými orgány ochrany přírody.
Dodržování ochranných podmínek.
Vlastník nevyužívá chráněné a ohrožené druhy k takovým komerčním
účelům, v jejichž důsledku by mohlo dojít k jejich poškození a ohrožení.

4.7

Chráněné lesy

4.6.2a
4.6.2b

4.7.2a
4.7.2b
4.7.2c

Hospodaření v lesích s ochrannými funkcemi

5.1.2a

Vymezení ochranných lesů a lesů s ochrannými funkcemi v LHP/O a jejich
obhospodařování tak, aby byly jejich ochranné funkce zachovány (ha).

6.1

Význam lesnictví a jeho propagace

6.1.2b
6.1.2c
6.1.2d

Lesy zvláštního určení

6.2.2a

Obhospodařování lesů zvláštního určení v souladu s účelem jejich
vyhlášení.

6.3

Odborné vzdělávání pracovníků v lesnictví a výzkumná činnost

6.3.2a

Vlastník má OLH, se kterým konzultuje hospodářské aktivity v lese.
Vlastník se stará o vzdělávání svých zaměstnanců.
Vlastník dle svých možností spolupracuje s lesnickým školstvím a
výzkumem.
Vlastník dle svých možností upřednostňuje dodavatele, kteří zajišťují
odborné práce kvalifikovanou pracovní silou.

6.3.2c
6.3.2d
6.4

...

...

Podpora regionu prostřednictvím využívání místních zdrojů pracovní síly a
zpracovatelských firem.
Vlastník dle svých možností propaguje lesnictví a význam certifikace lesů
PEFC.
Vlastník informuje své odběratele o tom, že dřevní hmota pochází z lesů
certifikovaných systémem PEFC.
Vlastník komunikuje vhodným způsobem s místními samosprávnými orgány
a veřejností, snaží se předcházet konfliktům a řeší případné stížnosti.

6.2

6.3.2b

...

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

5.1

6.1.2a

...

...

...
...
...

...

...
...
...

...

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců
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6.4.2c
6.4.d

Dodržování zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a předpisů vlastníka, včetně
práva zástupců zaměstnanců na provádění kontroly a požadování
odstranění závad a nedostatků na pracovních postupech, strojích a
zařízeních, pracovištích.
Školení všech zaměstnanců podle vykonávané práce, účast na školeních a
výcviku je považována za součást výkonu práce.
Zajištění preventivních lékařských prohlídek.
Provádění preventivních kontrol zejména vedoucími zaměstnanci.

6.5

Zajištění práv zaměstnancům

6.5.2a
6.5.2b
6.5.2c

Možnost zaměstnanců svobodně se sdružovat a organizovat.
Existence omezení pro využití tohoto práva zaměstnavatelem.
Respektování struktur hájící zájmy zaměstnanců.
Uzavírání podnikové kolektivní smlouvy a závodových příloh mezi
zaměstnavatelem a odborovými organizacemi.
Dodržování všech příslušných zákonů a ustanovení dohodnutých v
podnikové kolektivní smlouvě, případně vnitropodnikových směrnicích.

6.4.2a

6.4.2b

6.5.2d
6.5.2e
6.6

Obecné užívání lesa a využitelnost pro rekreaci

6.6.2a
6.6.2b

Umožnění volného vstupu lidí do lesů (ano/ne – důvod).
Existence rekreačních zařízení (počet).

6.7

Místa zvláštního kulturního a duchovního významu

6.7.2a
6.7.2b

...

...

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

...

...
...

Vlastník zná místa zvláštního historického, kulturního nebo duchovního
významu, která mu byla oznámena příslušnými orgány SPP (ano/ne).
Respektování míst zvláštního kulturního a duchovního významu při
obhospodařování lesů (ano/ne).

...
...

ANO znamená plnění kritéria, NE znamená neplnění kritéria (v případě neplnění některého
z výše uvedených kritérií se nejedná o trvale udržitelné hospodaření v lesích a žadateli nemůže být
vydáno osvědčení o TUH), NR je 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.).
1)

V

dne

Jméno a podpis žadatele

Uložit
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