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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  

 

Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře 

(fyzická osoba) 

 
Žádám o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře podle ustanovení 

§ 37 odst. 2 a § 41 až § 44 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění a ve smyslu vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním 

hospodářství, v platném znění. 

 
…………………………………………………….…...             …………………….………...….………... 

Jméno, příjmení, titul žadatele                                                          Rodné číslo žadatele                
                                                        
 
 

…………………………………………………….…...             …………………….………...….………... 

Adresa trvalého pobytu žadatele        Číslo občanského průkazu žadatele 
 
 

…………………………………………………….......                 …………………………………………… 

Obchodní jméno žadatele, pokud pod tímto jménem podniká      Identifikační číslo žadatele, bylo-li mu  
 

přiděleno 
                                                               

………………………………………………..………….…………………………………………………………..    

Kontaktní údaje (telefon, popř. e-mail) 

 
Čestně prohlašuji, že jako žadatel o licenci pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře splňuji 

obecné a zvláštní podmínky pro udělení licence stanovené v § 41 a § 42 zákona o lesích a zároveň 
dokládám náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 1 vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování 

licencí v lesním hospodářství, v platném znění. Tuto skutečnost dokládám v příloze žádosti. 
 

                                                                                            ANO                                                              
     

Svým podpisem dále potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytnuta 

informace o zpracování mých osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr. 

 
 

 

 
 

 

 
 

V …………………………          dne …………………………                            ……………………………………………………… 

 Podpis žadatele        
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Povinné přílohy žádosti (viz obecné a zvláštní podmínky pro udělení licence): 

 
1. Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání * 
 

2. Doložení odborné lesnické praxe - popis dosavadní odborné lesnické praxe s uvedením počtu let 
trvání a to s potvrzením zaměstnavatele 

 

3. Výpis z rejstříku trestů (opatří si správní orgán elektronicky sám) 
 

4. Doklad o zaplacení správního poplatku, (1 000 Kč dle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 87, písm. f) 
 

 

* Podle ustanovení § 2 vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., v platném znění, se při posuzování podmínek pro udělení 

licence odborné lesnické vzdělání dokládá: a) diplomem o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké 
školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou, b) vysvědčením o maturitní 
zkoušce na střední lesnické škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství. 
 
 
 


