
 
 

 
Kontrolní hodnocení lesního hospodaření  

Hlavní město Praha, Česká republika 
21.02.2022 

 
Preferred by Nature provede recertifikační audit lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce u 

Hlavního města Praha, Česká republika. Audit proběhne ve dnech 07. - 08. 04. 2022.  

 

Rozsah auditu – Roční kontrolní audit lesního hospodaření bude hodnotit environmentální, socio-

ekonomické a lesnické aspekty lesů na lesním hospodářském celku (LHC) Městské lesy hl. m. Prahy. 

Pro hodnocení bude použit Český národní standard FSC (Czech FSC Standard for Natural forest and 

plantation (FSC-STD-CZE-03-2013). Pokud máte zájem si tento standard a certifikační postupy projít 

a případně se k nim vyjádřit, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty místních pracovníků 

Preferred by Nature. Český národní standard FSC najdete na http://czechfsc.cz/dokumenty-ke-

stazeni.  

Preferred by Nature je akreditován organizací Forest Stewardship Council® a proces certifikace se 

musí řídit platnými požadavky této organizace.  

Lesní majetek, jehož obhospodařování budeme auditovat, zahrnuje též lesy s vysokou ochranářskou 

hodnotou nebo lesy, kde se vysoké ochranářské hodnoty mohou nacházet. Preferred by Nature 

hodnotí vylišení, obhospodařování a ochranu lesů s vysokou ochranářskou hodnotou a shromažďuje 

k tomu připomínky zájmových skupin.  

 

Složení auditního týmu – Auditní tým bude složen následovně: 

Hlavní auditor - Juraj Tužinský, Slovensko 
Auditor - Vladan Riedl, Česká republika.  
  

Fáze auditu a časové rozložení – Níže najdete stručný popis auditu a předběžnou agendu: 

 Organizace auditu – Audit začne v Praze dne 7.4.2022. 

 Audit na místě – Auditor navštíví kancelář a lesy obhospodařované Hlavním městem Praha 

v dnech 7.- 8.4.2022 

 Konzultace se zájmovými skupinami – V průběhu auditu na místě bude auditní tým kontaktovat 

místní zájmové skupiny s dotazem na jejich názory a připomínky k lesnímu hospodaření na 

daném lesním majetku. Proběhnou soukromé rozhovory. Vzhledem k současné situaci je možné 

v případě nutnosti uspořádat konferenční hovor se zájmovými skupinami přes IT komunikační 

nástroje.  

 Setkání se zájmovými skupinami – v případě, že místní zájmové skupiny projeví zájem nebo 

odešlou připomínky k hospodaření Hl. Města Praha na LHC Městské lesy hl. m. Prahy, bude s 

nimi individuálně zvolen způsob konzultace a termín, kdy konzultace proběhnou. 



 
 
 Závěrečné setkání – Před odjezdem se auditor setká se zaměstnanci Hlavního města Praha, aby 

dokončil sběr dat a prezentoval svoje předběžná zjištění.  

 Sestavení návrhu zprávy z auditu – Auditní tým sepíše sepíše první neveřejnou verzi certifikační 

zprávy, která bude zaslána k připomínkování pracovníkům Hlavního města Praha. Předběžná 

certifikační zpráva by měla být vytvořena do  30 dnů od zakončení terénní části auditu 

 Certifikační rozhodnutí – Po obdržení všech připomínek k návrhu zprávy od lesních správců, 

zájmových skupin a jednotlivců učiní Preferred by Nature rozhodnutí o prodloužení/pozastavení 

platnosti certifikátu. K tomu by mělo dojít do 14.05.2022 

 

Vítáme Vaše podněty – Jako součást certifikačního auditu vždy uvítáme a shromažďujeme podněty 

a připomínky jedinců a zájmových skupin k jakýmkoli aspektům lesního hospodaření ve vztahu k 

výše zmíněnému standardu lesního hospodaření a také připomínky k obhospodařování a ochraně 

lesů s vysokou ochranářskou hodnotou. Budeme rádi za Vaše podněty, ať už veřejné nebo důvěrné, 

ve formě, která Vám nejlépe vyhovuje. Vaše podněty budou brány v úvahu v kterékoli části 

certifikačního procesu, nicméně bychom je uvítali před samotným auditem na místě, abychom je 

mohli důkladně ověřit během auditu. Vaše možnosti pro předání podnětů jsou následující:   

 

1. Kontaktujte auditora před auditem nebo v jeho průběhu na níže uvedeném e-mailu a domluvte 

si s ním online nebo osobní schůzku.  

2. Zavolejte Jurajovi Tužinskému, který je zodpovědný za koordinaci auditu v rámci regionální 

kanceláře Preferred by Nature v České republice a předejte mu své podněty.  

3. Zašlete podněty písemně e-mailem nebo poštou na kontakt uvedený níže.   

 

Pokud nebudete žádat jinak, s Vašimi podněty budeme nakládat jako s důvěrnými a použijeme je 

jen a pouze za účelem certifikačního hodnocení na auditovaném lesním majetku. Informace, které 

nám předáte, budou sdílené pouze mezi pracovníky Preferred by Nature a organizace FSC, kteří mají 

podepsanou dohodu o mlčenlivosti. Zájmové skupiny, které si přejí rozporovat jakýkoli aspekt 

certifikačního procesu, mohou využít naši Politiku pro řešení sporů, kterou najdete na 

https://www.preferredbynature.org/library/policy/dispute-resolution-policy-czech. 

 

  

Kontaktujte Preferred by Nature 

 E-mail: Juraj Tužinský, jtuzinsky@preferredbynature.org; 

 Internet www.preferredbynature.org/cs;   

 Telefon: Juraj Tužinský, +421 907 696 091; 

 Adresa: NEPCon Group s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic 
 


