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                                                          Obec Dolní Bečva 

                                                         Zastupitelstvo obce 

 

Vnitřní směrnice OÚ 

„Systém náležité péče“ 

 
hospodářského subjektu Obce Dolní Bečva, IČO 00303747, která hospodaří na 

lesních pozemcích lesního hospodářského celku ( LHC) obecní lesy Dolní Bečva, 

kód LHC 716 419 uvádějícího na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích 

hospodářského subjektu 
 

 

 

I. Právní předpisy EUTR 

I.1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010, kterým se stanoví povinnosti                                                

        hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen nařízení); 

I.2. Prováděcí nařízení Komise (EU) č.607/2012, o prováděcích pravidlech pro systém náležité  

       péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení č.995/2010; 

I.3. Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

I.4. Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; 

I.5. Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR (MZe) č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu  

      předávání  informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy  

      v oblasti   uvádění dřeva  a dřevařských výrobků na trh. 

I.6. Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (pokud se těží mimo les) 

 

 

 

II. Pojmy 

Pro účely tohoto systému náležité péče se rozumí: 

a. EUTR – evropské nařízení o dřevě, EUTR-EU Trimber Regulation, dále jen nařízení o 

dřevu (č. 995/201 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU, kterým se stanoví 

povinnosti hospodářských subjektů (HS) uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky  

b. „dřevo“ dřevo uvedené v příloze č. 1 ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech 

c. „uváděním na trh“ jakékoliv dodávání dřeva na vnitřní trh ať již za úplatu nebo 

bezplatně 

d. „hospodářským subjektem“ (HS) je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící 

dřevo nebo dřevařské výrobky na trh (čl. 2 písm. c nařízení); pro účely tohoto systému 

náležité péče je HS Obec Dolní Bečva, která hospodaří na lesních pozemcích LHC 

obecní lesy Dolní Bečva 

e.  „zákonně vytěžené dřevo“ je dřevo vytěžené v souladu s použitelnými právními 

předpisy v zemi původu vytěženého dřeva, nebo dříví v režimu licencí FLEGT, nebo 

dřevo z druhů uvedených v přílohách A, B, a C nařízení Rady (ES) č. 338/97 (CITES). 

f. „nezákonně vytěženým“ dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy 

v zemi původu vytěženého dřeva 
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g. „názvy druhů dřevin včetně úplného vědeckého názvu dřevin a použitelných 

zkratek“ jsou uvedeny v příloze č. 2. Jiné dřeviny se na pozemcích ve vlastnictví 

nevyskytují, nelze je tudíž uvádět na trh. 

 

 

 

 

III. Povinnosti hospodářského subjektu  

(dle čl. 4 odst. 1. až 3. Nařízení) 

A) Povinností HS je neuvádět nezákonně vytěžené dřevo poprvé na vnitřní trh. 

B) HS při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonává náležitou péči dle jím 

zpracovaného systému náležité péče. 

C) HS udržuje a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá. 

                       

                                           IV. Systém náležité péče hospodářského subjektu 

 

Systém náležité péče, uvedený v nařízení EUTR je tvořen třemi prvky, jejichž účelem je 

minimalizovat riziko dřevařských produktů, pocházejících z nezákonné těžby: 

1. Informace: společnost musí mít přístup k informacím o dřevu, o zemi původu vytěženého dřeva, 

o druzích dřevin, množství. 

2. Posouzení rizik: na základě informací a kritérií uvedených v nařízení EUTR musí společnosti 

posoudit riziko výskytu dřeva z nezákonné těžby ve svém dodavatelském řetězci 

3. Zmírňování rizik: v případě, že zjištěné riziko není zanedbatelné, lze toto riziko efektivně 

zmírnit pomoci dalších opatření. Mezi tato opatření může patřit vyžádání dodatečných informací 

od dodavatelů. 

 

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva 

uváděných HS na trh 

 

HS hospodaří na lesním majetku obce Dolní Bečva podle schváleného lesního hospodářského 

plánu (LHP) z 12. 7. 2007. č. j. KZLU 15161/2007 na období od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2016 na 

ploše 72,05 ha pozemků určených k plnění funkcí lesů, z toho 70,95 ha porostní půdy. 

 

 

1.1. Těžba dříví na lesním majetku u hospodářského subjektu  

     Proces těžebních a pěstebních prací je u HS řízen správcem lesa (SL). Na základě LHP 

odborný lesní hospodář (OLH) zpracovává těžební projekt na plánovací období dle druhů 

těžeb, dřevin a objemů. Tento projekt je zpracován dle současného stavu lesa, zbytkových 

úkolů decénia v závazných ukazatelích a dle celkových objemů těžeb. Podíl plnění těchto 

ukazatelů je v objemu + -  1/ 10 decenálního plánu, nebo v objemu sjednaným dle potřeb 

vlastníka lesa (například s ohledem na výkyvy v plnění decenálního plánu, větrná kalamita, 

kůrovcová těžba apod.). 

     Pokyn k provedení těžebních a pěstebních prací v porostní skupině zadává SL 

provádějícímu. Na větší objem těžebních a pěstebních  prací v jednom porostu, přesahující 

finanční limit 100 000,- Kč bez DPH se provádějící subjekt vybírá pomoci výběrového řízení 

organizovaného SL poptáním nejméně 2 subjektům (mýtní těžby, lanovkové těžby, apod.), 

(viz. příloha č. 3) menší finanční limit dle dohody objednávkou (viz příloha č. 4). Nabídky 
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zájemci podávají na podatelnu obecního úřadu (OÚ) v zalepené obálce opatřené nápisem 

„Neotvírat“. Hodnocení nabídek provede výběrová komise složená ze 3 členů komise 

hospodářství a služeb (KHaS) při radě obce. Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky z hlediska 

ceny provede výběrová komise a o tomto provede písemný zápis. 

 

     Výběrové řízení na prodej dřevní hmoty z odvozního místa (OM) organizuje SL 

jednorázově na kalendářní rok na základě prohlídky již přiblížené dřevní hmoty na OM, popř. 

porostu, kde bude těžba provedena.  Odběratel se vybírá pomoci výběrového řízení 

organizovaným SL poptáním nejméně 3 firem  (viz. příloha č. 5). Nabídky zájemci podávají 

na podatelnu OÚ v zalepené obálce opatřené nápisem Neotvírat. Hodnocení nabídek provede 

výběrová komise složená z 3 členů KHaS při radě obce. Vyhodnocení  nejvýhodnější nabídky 

z hlediska ceny a lhůty splatnosti faktury provede výběrová komise a o tomto provede 

písemný zápis.  

 

     Maloprodej dřevní hmoty jako palivové dříví (např. nehroubí, větve, zbytky po těžbě, 

jednotlivé zlomy a souše (jednotlivé kusy) dřevní hmota v špatně přístupném terénu apod.) 

formou samovýroby organizuje SL. Cenu určuje SL podle ceny obvyklé v regionu. SL 

vystavuje dodací výkupní lístek (viz příloha č. 7) se specifikací dřevní hmoty a její ceny. 

Odběratel dřevní hmoty zaplatí cenu dříví do pokladny OÚ před jejím odvozem. Doklad o 

zaplacení zároveň slouží jako povolení k vjezdu do lesa a to pouze za účelem realizace 

samovýroby a jejího odvozu. 

  

     SL vystavuje odběrateli určenému výběrovým řízením na koupi dřevní hmoty (viz příloha 

č. 7) odvozní lístky a dříví expeduje z odvozního místa. Odvozní lístky odevzdává pro 

potřeby fakturace za odebrané zboží  neprodleně,  nejpozději do 10 dnů na OÚ. Pohyb dřevní 

hmoty (těžba, přibližováni na OM a odvoz) sumarizuje a odevzdává na OÚ jako podklad k 

vyhotovení výkazu skladu měsíčně a to vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.                                                                          

            

1.2. Měření, evidence a prodej vytěženého dříví 

     SL provádí přejímku a evidenci veškeré hmoty hroubí vytěžené dřevní suroviny 

na obhospodařovaném lesním majetku z číselníků dříví (viz příloha č .6), (u dříví 

přibližovaného lanovkou, je prvotní doklad odvozní lístek, viz příloha č. 7) dle základních 

jednotek prostorového rozdělení lesa (porostních skupin). 

 

     Prodej dříví a samovýroby z lesních i nelesních porostů je evidován na účetních dokladech 

(dodací list, faktura, pokladní účetní doklad) s uvedením: 

1. Množství prodaného produktu (vyjádřené v objemu) 

2. Druhu a dřeviny prodaného produktu (kulatinové sortimenty, průmyslové dříví, palivo, 

těžební zbytky, prodej dříví „nastojato“ 

3. Základní údaje o kupujícím (FO - jméno, adresa) 

4. Datum prodeje a lokalita původu dříví, pokud je dodávka realizována z lokality peň (P) či 

OM 

Doklady o prodeji dříví jsou archivovány minimálně 5 let. Vzor dokladu tvoří přílohu č. 7.  

     Pracovníci těžby, kteří jsou poučeni o bezpečnosti práce, musí používat ochranné pracovní 

pomůcky. Provádějí příjem a měření dřevní hmoty pod dohledem SL. 
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     Objem dříví se stanoví výpočtem z naměřených hodnot dle platných tabulek. Pro účely 

stanovení objemu se dříví v celých délkách se měří jednotlivě, rovnané dříví (samovýroby) se 

měří hromadně. 

 

     Měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví se provádí u dříví následujícím 

způsobem 

 Tloušťka se měří uprostřed délky výřezu (středová tloušťka)  

 Při měření tloušťky dříví v celých délkách se naměřené hodnoty zaokrouhlují na celé 

centimetry směrem dolů. 

 U výřezů do 19 cm včetně bez kůry se středová tloušťka měří průměrkou jedenkrát 

v horizontálním směru. 

 U výřezů 20 cm a více bez kůry se středová tloušťka měří dvakrát ve dvou na sebe 

kolmých směrech tak, aby byla naměřena nejmenší a největší tloušťka výřezu. Z obou 

měření se vypočítá aritmetický průměr a zaokrouhlí se na celé centimetry směrem dolů. 

 Je-li v místě měření tloušťky výrazná nepravidelnost růstu, měří se tloušťka dvěma 

měřeními v přibližně stejné vzdálenosti před a za místem, kde začíná normální růst dřeva. 

Z obou měření se vypočítá aritmetický průměr, který se zaokrouhlí na celé centimetry 

směrem dolů. 

 Mají-li výřezy dříví měřeného jednotlivě nepravidelný tvar, měří se po sekcích. 

 Při měření délky výřezu se naměřené hodnoty zaokrouhlují na celé desetiny metru 

směrem dolů. U výřezů se středovou tloušťkou do 20 cm bez kůry lze délky výřezů 

zaokrouhlit na celé metry směrem dolů. Do délky výřezu se započítává pouze jedna 

polovina výšky záseku. 

 Objem jednotlivých výřezů se určí z délky výřezu a jeho středové tloušťky měřené buď 

s kůrou, nebo bez kůry. Objem se vypočítá alespoň na dvě desetinná místa. 

 Při měření rovnaného dříví v hráních se provádí přídavek na výšku v rozsahu alespoň 3%. 

 Při měření se používá jen metrický systém a objem se uvádí v metrech krychlových bez 

kůry alespoň na dvě desetinná místa. Pro výpočet objemu dříví se použijí tabulky objemu 

obsažené v českých technických normách nebo jiné tabulky objemu používané obvykle v 

obchodním styku. 

 V případě nehroubí (klestu, štěpky, těžební zbytky) je objem stanoven kvalifikovaným 

odhadem nebo dle objemu vytěženého hroubí. 

 

1.3. Lesní hospodářská evidence 

HS prostřednictvím OLH veškerou vytěženou hmotu hroubí eviduje v lesní hospodářské 

evidenci, která má podobu (analogovou) v členění na nejnižší jednotku prostorového 

rozdělení lesa. 

Pro jednotlivé porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku HS prostřednictvím OLH 

eviduje 

• Druh provedené těžby: kód 1 – úmyslná, kód 2 – nahodilá, kód 3 - mimořádná 

• Rok provedení těžby 

• Objem provedené těžby členěný podle jednotlivých dřevin v m3 bez kůry ( bk ) 

     HS předává prostřednictvím OLH do konce března kalendářního roku příslušnému orgánu 

státní správy souhrnné informace podle § 3 odst. 1 písm. f zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění 

dřeva na trh v následujícím rozsahu: 

 Název vlastníka lesa 

 Identifikační číslo 

 Adresa trvalého sídla hospodářského subjektu 
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 Název lesního hospodářského celku 

 Kód lesního hospodářského celku 

 Výměra lesního majetku (ha) 

 Rok vykázání lesní hospodářské evidence 

 Těžba úmyslná (v m3 bk) 

 Těžba nahodilá (m3 bk) 

 Těžba mimořádná (m3 bk) 

 Celková výše těžeb (m3 bk) 

Informace jsou podávány v listinné podobě.  

 

2. Posouzení rizik 

2.1.Zajištění souladu s použitelnými právními předpisy 

 

a)  Nebezpečí prodeje dřeva na vnitřní trh EU, které by HS vytěžil v rozporu s použitelnými 

právními předpisy na svém lesním majetku je vylučitelné, neboť: 

 veškeré prodávané dříví pochází pouze z majetku vlastníka 

 HS provádí těžební práce v souladu se schváleným LHP pro LHC 716 419, schváleným 

pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016 Krajským úřadem Zlínského kraje. 

 HS vede řádně lesní hospodářskou evidenci podle § 40 zákona č. 289/18995 Sb., o lesích, 

vede dále evidenci dřeva vytěženého mimo pozemky určené k plnění funkcí lesů, 

 dodávky dříví jsou v souladu s právními předpisy, které upravují obchodní činnost v ČR, 

 za období uplynulých 365 dnů mu nebyly uloženy žádné pokuty nebo nápravná opatření za 

porušení použitelných právních předpisů uvedených v čl. III bod 1 

b)  Nebezpečí uvádění dřeva na vnitřní trh EU, které by třetí osoba vytěžila v rozporu 

s použitelnými právními předpisy na lesním majetku HS je zanedbatelné, neboť lesní majetek 

je pravidelně kontrolován OLH. Tento případ ještě v minulosti nenastal. Na skládkách dříví 

zůstává minimální dobu, odváženo je průběžně, v co nejkratší době po přiblížení na odvozní 

místo. 

 

2.2. Šíření nezákonných těžeb konkrétních druhů dřevin 

     Vzhledem ke skutečnosti, že na lesním majetku HS se nevyskytují druhy dřeviny, které 

by byly v ČR chráněny, není toto kritérium relevantní pro HS. 

2.3. Šíření nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva 

nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně uvážení výskytu 

ozbrojeného konfliktu. 

     Veškeré dříví prvně uváděné na trh HS pochází z lesního majetku HS na území ČR. 

Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro HS. 

2.4. Sankce uvalené Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie na dovoz nebo 

vývoz dřeva 

     Veškeré dříví prvně uváděné na trh HS pochází z lesního majetku HS na území ČR. ČR 

není zemí, na kterou by Rada bezpečnosti OSN nebo Rada EU uvalily sankce na dovoz nebo 

vývoz dřeva. Z tohoto důvodu není toto kritérium relevantní pro HS.  

2.5. Komplexnost dodavatelského řetězce dřeva  
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     Veškeré dříví prvně uváděné na trh HS pochází z lesního majetku HS. Z tohoto důvodu 

není toto kritérium relevantní pro HS. 

 

      

3. Zmírňování rizik 

Jelikož u HS byla v rámci posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských 

výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh EU kritéria 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 vyhodnocena jako 

nerelevantní a riziko u kritéria 2.1 bylo vyhodnoceno jako vylučitelné, není nutné stanovit 

postupy a opatření ke zmírnění tohoto rizika. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

1. HS provádí 1x ročně aktualizaci hodnocení tohoto systému náležité péče. 

2. Tato vnitřní směrnice OÚ nabývá účinnosti dnem 1.7.2015 a je závazný pro všechny 

zaměstnance HS, funkcionáře HS volené i jmenované, SL a OLH. 

3. Tuto vnitřní směrnici OÚ schválilo zastupitelstvo obce č. usnesení 5/06/2015-ZO-U, dne 

22.6.2015. 

 

 

V Dolní Bečvě, dne 22.6.2015      

 

 

 

 

 

……………………………                                                                 …………………………… 

Ing. Pavla Novosadová                                                                         Bc. Pavel Mana 

Místostarosta obce                                                                                 Starosta obce 
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Příloha č. 1 
 

Dřevo, na něž se vztahuje toto nařízení: 
 
— 4401 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky 

nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet 

nebo podobných tvarů  

— 4403 Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované  
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Příloha č. 2 

Seznam lesních dřevin, které se vyskytují na pozemcích ve vlastnictví hospodářského subjektu 

ČESKÝ NÁZEV  VĚDECKÝ NÁZEV  ZKRATKA  

Smrk ztepilý  Picea abies (L.) Karsten  SM  

Jedle bělokorá Abies alba Mill. JD 

Borovice lesní Pinus silvestris L. BO 

Borovice vejmutovka Pinus strobus L. VJ 

Modřín opadavý (m. evropský) Larix decidua Mill. MD 

Jalovec obecný Juniperus communics L. JAL 

Dub letní Quercus robur L. DB 

Dub zimní Quercus petraea (Mattyschka)Liebl. DBZ 

Buk lesní Fagus silvatica L. BK 

Habr obecný Carpinus betulus L. HB 

Javor mléč Acer platanoides L. JV 

Javor klen Acer pseudoplatanus L. KL 

Javor babyka Acer campestre L. BB 

Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. JS 

Bříza bělokorá (b.bradavičnatá) Betula pendula Roth BR 

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. JR 

Třešeň ptačí Cerasus avium (L.) TR 

Lípa malolistá (lípa srdčitá) Tillia cordata Mill. LP 

Lípa velkolistá Tillia platyphyllos Scop. LPV 

Olše lepkavá  Alnus glutinosa (L.) Gaertner OL 

Topol osika, osika obecná Populus tremula OS 

Topol černý Populus nigra L. TPC 

Vrba jíva Salix caprea L. JIV 

Jírovec maďal Aesculus hippocastanus L. KS 

keře  KR 
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Příloha č. 3 

 

NABÍDKA NA TĚŽBU A PŘIBLÍŽENÍ DŘEVNÍ HMOTY NA „OM“ 

OBECNÍ LESY DOLNÍ BEČVA 
 

V Dolní Bečvě dne  ………….. 

Porost:  
Název a adresa firmy  (IČO) 

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

Zastoupená: 

……………………………………………………………………………mobil:………………… 

 

Přepokládané množství těžené dřevní hmoty:   

 

Smrk – ……m3 ………………………….. Kč/m3   ………………………………… celkem Kč 

Buk –   ……m3  …………………………..Kč/m3   ……………………………….. . celkem Kč 

 

PROSÍM UVÁDĚJTE CENY BEZ DPH, OBEC JE PLÁTCEM 

DPH !!! 
V této ceně výkonu za 1 m3 je obsaženo: 

-Skácení jednotlivých stromů a dodržení výšky pařezů dle norem 

-Řádné odvětvení kmene po hmotu hroubí (7 cm) 

-Zmanipulování kmene na jednotlivé sortimenty+ nadměrky a příjem dřevní hmoty dimenzírkou     

  a barvou 

-Přiblížení sortimentů na OM  

     Návrh svého postupu těžby a přiblížení dřevní hmoty na OM : (např. v porostu odřezání 

oddenkové části kmene a zbylou část přiblížit neodvětvenou, odvětvení provést po přiblížení, 

mimo holinu před odvozním místem) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Předpokládané datum zahájení prací: …………………………………………………………….. 

 

Jsem – nejsem plátcem DPH (nehodící se šktněte).  

 

Vyplněné nabídky prosím odevzdejte do ……….……..do ………….hodin na OÚ Dolní Bečva 

na podatelnu v zalepené obálce. 

 

V Dolní Bečvě dne: ……………………. 

 

 

……………………………………….     ……………………… 

              správce lesa                                                     pracovník 

 

 

Vyřizuje: správce lesa Krba Jan, mobil 605 932 521 
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Příloha č. 4 

 

 

Objednávka  
na provedení prací v obecních lesích Dolní Bečva 

těžba, prořezávka, přibližování koňmi, SLKT, UKT, lanovkou atd. 

 

Jméno, příjmení (název firmy),adresa (IČO) 

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

 

Zastoupená ……………………………………………….. mobil ….……………………. 

 

porost   úkon   Kč/jednotku  předpokládané množství 
 

………  ………  ………….          …………………… 

………  ………  ………….          …………………… 

………  ………  ………….          …………………… 

………  ………  ………….          …………………… 

………  ………  ………….          …………………… 

………  ………  ………….          …………………… 

………  ………  ………….          …………………… 

 
Datum dokončení pracovního úkonu  ………………………………………………….. 

 

Pracovník zodpovídá za kvalitní provedení prací ve stanoveném termínu a 

podpisem ztvrzuje dodržování bezpečnosti práce při prováděných úkonech. 
 

 

V Dolní Bečvě dne: ……………………. 

 

 

……………………………………….     ……………………… 

              správce lesa                                                     pracovník 
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Příloha č. 5 

 

 NABÍDKA NA KOUPI DŘEVNÍ HMOTY – OBECNÍ LESY DOLNÍ BEČVA  
 

 

Dne : ……….. v ……… hodin   

 

Porosty:  

 

Název a adresa firmy (IČO): 

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

 

Zastoupená: ……………………………………   Mobil……………………… 

 

111 kulatina II. SM (loupačka)  asi …. m3 ……………………………. Kč/m3 

 

111 kulatina SM III.A   asi …. m3 …………………...    Kč/m3 

111 kulatina SM III.B    asi …. m3 …………………… Kč/m3 

111 kulatina SM III.D KPZ SM   asi …. m3 ………………….. Kč/m3 

101 Surové kmeny SM    asi …. m3 ……………………    Kč/m3 

181 VI.tř.(palivoSM)            asi …. m3 …………………. Kč/m3 

        kurovcové dříví smrk    asi …. m3 ………………….. Kč/m3 

201 Surové kmeny BK    asi ….  m3 …………………… Kč/m3 

 

211 Kulatina  BK     asi ….  m3 …………………… Kč/m3 

 

Předpokládané množství těžené dřevní hmoty je …. m3 smrkové dřevní hmoty a …. m3 bukové 

dřevní hmoty. 

Forma platby (hotově, faktura – splatnost) …………………………………………………… 

Možnost zaplacení zálohy v den prvního odvozu (ano,  ne), částka …………………………. 

 

UVÁDĚJTE CENY BEZ DPH, OBEC JE PLÁTCEM DPH !!!! 

 

Vyplněné nabídky prosím odevzdejte do ………. do ……. hodin na OÚ Dolní Bečva na 

podatelnu v zalepené obálce. 

 

V Dolní Bečvě dne: ……………………. 

 

……………………………………….     ……………………… 

              správce lesa                                                     pracovník 

 

Vyřizuje: 

správce lesa 

Krba Jan, mob. 605932521 
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Příloha č. 6  
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Příloha č. 7   

 

 

 


