
POKYNY 
k vyplnění formuláře „Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální 

evidence“ 

UPOZORNĚNÍ: Pro vyplnění lesní hospodářské evidence použijte formulář vyvěšený na 

stránkách http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece. Formulář lze 

stáhnout ve formátu *.pdf (určeno pro vytištění a ruční vyplnění) nebo ve formátu *.xls (určeno pro 

vyplnění na počítači). 

Formulář „Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence“ se vyplňuje (na základě 

zákona 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a zákona 226/2013 Sb. o 

uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh) z důvodů kontroly vedení systému náležité péče 

hospodářskými subjekty povinnými vést LHE.  

Každý subjekt, který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných 

ustanovení a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona (289/1995 Sb.) odevzdá 

vyplněný formulář do centrální evidence (místně příslušný obecní úřad ORP) za uplynulý kalendářní 

rok do konce března. 

 

Pokyny pro vyplnění formuláře (Vyplňují se pouze bílé kolonky!): 

 

Rok vykázání LHE – vyplní se rok, za který se vykazuje LHE; ve formátu *.xls se 

vyplní pouze na první stránce, v přílohách je vyplněn automaticky  

Datum narození – vyplňuje se ve formátu dd.mm.rrrr. 

Jméno, příjmení, tituly p řed a za jménem a datum narození – vyplňuje fyzická osoba 

Název vlastníka a identifikační číslo (IČO) – vyplní právnická osoba či fyzická osoba 

podnikající 

Adresa trvalého pobytu – vyplní fyzická osoba 

Adresa sídla hospodářského subjektu – vyplní právnická osoba 

Počet LHC  – počet LHC ve vlastnictví subjektu pro který se v daném roce 

vyplňuje evidence 

Počet stran přílohy – počet stran s vyplněnými LHC (nezapočítávají se titulní strany 

s obecnými informacemi o subjektu) 

Název LHC (LHO) – přesný název LHC (ve formátu *.xls se vyplní pouze v prvním 

řádku tabulky LHC). 

Kód LHC (LHO) – šestimístný kód přidělený ÚHÚL při tvorbě LHP/LHO 

Výměra lesního majetku – výměra lesního majetku vlastníka v hektarech na 2 desetinná 

místa 



 

Těžba dřeva: 

Úmyslná – za účelem obnovy porostu udávaná v celých m3 bez kůry 

Nahodilá – za účelem zpracování suchých, vyvrácených, nemocných nebo 

poškozených udávaná v celých m3 bez kůry  

Mimořádná – podmíněná povolením orgánu státní správy lesů v celých m3 bez 

kůry 

Celková – součet úmyslné, nahodilé a mimořádné těžby; ve formátu *.xls se 

vypočítá automaticky 

Plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let a plošný rozsah obnovy lesních porostů 

 - veškeré údaje uvádíme v hektarech na 2 desetinná místa 

 

 

 

 

 


