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 Příloha č. 6 zadávacích podmínek 
 
 

ZÁSADY  PŘENOSU  REPRODUKČNÍHO  
MATERIÁLU  LESNÍCH  D ŘEVIN 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 
 
Zásady použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci ČR a jeho uvádění do 
oběhu. 

 
1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 

určeného k plnění funkce lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, a podrobnosti o evidenci původu založených lesních 
kultur, vyplývající ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen zákon) § 29, vyhlášky 
č.139/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou stanoví podrobnosti o přenosu 
semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa.Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční 
materiál lesních dřevin do oběhu stanovuje zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb. 

 
2) Reprodukční materiál musí splňovat ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů. Sadební materiál určitých rodů 
lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9 vyhlášky č. 330/2004 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů musí být opatřeny rostlinolékařským pasem nebo náhradním 
rostlinolékařským pasem. 

 
3) Veškerý reprodukční materiál musí být doložen originálem nebo ověřenou kopií 

předepsaných dokladů dle zákona č. 149/2003 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 29/2004 
Sb.(Průvodní list a průvodní štítek nebo LIST O PŮVODU ). K dodanému sadebnímu 
materiálu, pro který bylo vystaveno Potvrzení o původu zajistí zhotovitel a dodá ho 
objednateli. 

 
4) Doklady dle bodu 3) této Přílohy o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin je 

zhotovitel povinen předat objednateli vždy před zahájením zalesňování. 
 
 
 
V Železném Brodě dne:………….. 
 
 
 
Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 
 


