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Certifikace krok za krokem
Certifikace hospodaøení v lesích
Certifikace lesù systémem FSC (Forest Stewardship Council) spoèívá
v pravidelných inspekcích  auditech  lesního hospodaøení na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénních etøení (kontrol náhodnì
vybraných porostù), pohovorù s lesními hospodáøi a dìlníky pracujícími
v lese, tak pomocí provìøování písemných dokumentù.
Audit mùe provádìt pouze dùvìryhodná certifikaèní firma (certification body), která získala akreditaci k provádìní certifikace lesních majetkù od ústøedí FSC A.C. To je zároveò majitelem autorských práv na
vekeré pouívání loga i registrovaného názvu Forest Stewardship Council. Akreditaèní kanceláø FSC A.C. má právo a povinnost pravidelnì kontrolovat èinnost akreditovaných certifikaèních firem a má právo jejich
akreditaci pozastavit nebo i odebrat. FSC A.C. vak samo není oprávnìno vlastní certifikáty lesních majetkù èi podnikù zapojených do spotøebitelského øetìzce ani vydávat, ani odebírat.
Audit probíhá na základì písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa,
kter ý o certifikaci ádá, a akreditovanou certifikaèní firmou.

Certifikace obvykle probíhá v následujících krocích:
DOTAZY A PODÁNÍ ÁDOSTI
Vlastník lesa musí nejprve kontaktovat certifikaèní firmu, nejlépe telefonicky nebo prostøednictvím faxu èi elektronické poty. Na základì informací vlastníka o umístìní a rozloze lesního majetku a o pøevládajícím
druhu lesa a lesnického hospodaøení vysvìtlí pracovníci certifikaèní firmy vlastníkovi, co pro nìj certifikace bude znamenat, podrobnì popíí
postup certifikace a polou pøihláku, dotazník, kontrolní seznam nebo
standardy, podle kter ých bude cer tifikace provedena (podrobnìji
v kapitole Standardy hospodaøení v lesích).
PØÍPRAVA A SEBEOHODNOCENÍ
Na základì informací a standardù èi kontrolních seznamù od certifikaèní
firmy by mìl vlastník nebo jeho lesní hospodáø podrobnì projít vechny
body a zhodnotit, zda operace provádìné v lese a celý zpùsob hospodaøení odpovídají kladeným poadavkùm. Doporuèujeme si poznamenat
jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti týkající se interpretace, a pak je
konzultovat pøi pøedbìném auditu. Je tøeba uváit, zda nároky FSC splòujete v plné míøe, nebo jste schopni a ochotni se zavázat zmìnit zpùsob hospodaøení, evidence èi komunikace s veøejností tak, aby tyto
poadavky byly v krátké dobì splnìny. V pøípadì, e se pro certifikaci
rozhodnete, zalete certifikaèní firmì vyplnìnou pøihláku a dotazník,
na jeho základì certifikátor vypoète pøiblinou cenu za provedení pøedbìného i vlastního auditu. Vekeré údaje, které poskytujete certifikaèní
firmì, jsou povaovány za dùvìrné a bez vaeho vìdomí nesmí být pouity k jiným úèelùm, ne je provedení auditu.
PØEDBÌNÝ AUDIT (pre-evaluation/scoping)
Provádìjí-li certifikaèní firmy audit v zahranièí, zejména pak podle veobecných standardù, vyadují obvykle provedení pøedbìného auditu. Pøi
návtìvì daného lesního majetku si auditor udìlá pøedstavu o místních
pøírodních podmínkách, zpùsobech a intenzitì zdejího hospodaøení,
prodiskutuje s vlastníky a lesními hospodáøi konkrétní situaci, projde
celý standard a vysvìtlí vekeré nejasnosti týkající se procesu certifikace. Bìhem návtìvy se inspektor podívá na lesní hospodáøský plán
a evidenci a krátce navtíví nìkteré lesní porosty. Mìl by osvìtlit jakýkoli
problém, který by se mohl naskytnout pøi naplòování standardù. Inspektor má za úkol nashromádit co nejvíce údajù, zejména najít organizace
èi osoby, které mají vztah k lesùm v dané oblasti, aby tyto zájmové skupiny mohly být kontaktovány bìhem vlastního auditu.
Po ukonèení pøedbìného auditu inspektor sepíe zprávu, ve které
shrne výsledky a podmínky pro provedení vlastního auditu. Poté, co probìhne pøedbìný audit, není vlastník povinen pokraèovat v provádìní
plného auditu.

SMLOUVA O AUDITU
Rozhodne-li se zájemce o certifikát pokraèovat v certifikaèním procesu,
pole mu certifikaèní firma k podepsání smlouvu o auditu, její souèástí
je i koneèná cena za provedení. Na základì zjitìní získaných pøi pøedbìném auditu se její výe mùe liit od pùvodní pøedbìné ceny. Certifikaèní firmy obvykle vyadují zaplacení zálohy jetì pøed zapoèetím pøíprav
na provedení vlastního auditu.
PØÍPRAVA NA AUDIT
Aby proces certifikace probìhl hladce, je tøeba pøed vlastní návtìvou
certifikaèního týmu shromádit co nejvíce informací. Inspekèní tým je
obvykle tvoøen tøemi odborníky  lesníky, z nich jeden musí být specialistou na ekologii a jeden je místní expert se znalostí regionu, lesních
typù a platné legislativy. Hlavní inspektor pøímo kontaktuje adatele
a domluví termín auditu, který bude vyhovovat obìma stranám. Zajistit
pøekladatele na celou dobu návtìvy certifikaèního týmu bývá obvykle
povinností adatele o certifikát. V pøípadì, e to inspektoøi uznají za
vhodné, vyádají si jetì pøed auditem doplòující informace, písemné
dokumenty a mapové podklady k prostudování.
Nejménì jeden mìsíc pøed auditem musejí být vechny zájmové skupiny se vztahem k certifikovaným lesùm informovány o pøesném termínu. Aby byl prùbìh certifikace transparentní, jsou poádány o písemné
pøipomínky k lesnímu hospodaøení a k hodnocení jeho sociálních dopadù. Konzultace s veøejností jsou jednoznaèným poadavkem FSC.
VLASTNÍ AUDIT (main evaluation/inspection visit)
Nìkolikadenní audit zaèíná inspekèní tým úvodním setkáním, kdy se
v kanceláøi procházejí vechny body standardù a kontrolují se písemnosti
dokumentující vlastnické vztahy, kvalitu a náplò lesních hospodáøských plánù, hospodáøské evidence a dalí písemné záznamy, které hospodáø vede
(napøíklad evidence pracovních úrazù). Poté si inspektoøi v klíèových porostech v terénu ovìøují dodrování zákonù a pøedpisù, standardù FSC, lesních
hospodáøských plánù a celkovì testují manaerský systém (mj. systém
prevence úrazù) a metody hospodaøení (zejména rozsah a pouité druhy
chemických prostøedkù). Pøi terénních kontrolách se zamìøují na klíèové
tìené a zalesòované porosty, hospodaøení v pramenných oblastech, podél
vodních tokù apod. Bìhem inspekce se provádìjí pokud je to moné, rozhovory se zamìstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi.
Dùleitou souèástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami, jako napøíklad nevládními neziskovými organizacemi, odbornými kolami a výzkumnými pracoviti, zástupci místních samospráv apod. Jeho
úèelem je získání komentáøù a pøipomínek ke stavu lesù, hospodaøení
v nich i k sociálním dopadùm této èinnosti.
Inspekèní tým musí na základì tìchto etøení posoudit kadý jednotlivý bod standardù FSC a jednotlivì je ohodnotit pomocí bodové stupnice. Tímto zpùsobem inspektoøi identifikují kadou èást standardù, která
není zcela naplnìna, pøièem by mìli kadý nedostatek s adatelem
o certifikát prodiskutovat. Èlenové inspekèního týmu mají právo a povinnost rozhodnout, zda jde o vìtí nedostatky (MAJOR non-compliances)
nebo o mení nedostatky (MINOR non-compliances).
 za vìtí nedostatky jsou povaovány takové nedostatky v plnìní kritérií,
které celkovì nezaruèují vhodné (po vech stránkách trvalé) vyuívání
lesních zdrojù. Jde zejména o zjevnì patné hospodaøení èi významné
riziko pokození fungování lesa jako ekosystému nebo neblahých sociálních dopadù v pøípadì, e nebudou úèinnì realizována nápravná opaøení.
 mení nedostatky jsou takové, kdy je podstata kritéria sice naplnìna,
ale je nutno pracovat jetì na dílèích záleitostech, aby bylo v lese
v dlouhodobém èasovém horizontu zajitìno etrné hospodaøení.
Kdy se pøi auditu prokáí mení nedostatky, mùe být certifikát FSC
vydán tehdy, pokud se adatel zaváe, e v pøesnì daném èasovém rámci nedostatky odstraní. V pøípadì vìtích nedostatkù musejí být poadavky splnìny jetì pøed vydáním certifikátu.
UDÌLENÍ CERTIFIKÁTU FSC
Po provedení vlastního auditu hlavní inspektor sestaví podrobnou zprávu popisující výsledky návtìvy. Tato zpráva je zaslána adateli o certifikát, aby mohl uvést své pøipomínky a komentáøe ke vem záleitostem,

oznaèeným inspektor y jako nedostateènì naplnìná kritéria. Zpráva je
zároveò zaslána dvìma nebo tøem nezávislým lesnickým expertùm (peer
rewiewers), kteøí pøekontrolují, zda je jasnì formulovaná a spravedlivá.
Kdy certifikaèní firma obdrí pøipomínky adatele i pøipomínky nezávislých odborníkù, rozhodne o koneèném udìlení certifikátu FSC. V této
fázi adatel obdrí koneènou verzi certifikaèní zprávy a dostane fakturu
na doplatek ceny auditu.
 V pøípadì, e nebyly nalezeny ádné nedostatky, bude vydán certifikát okamitì.
 Byly-li nalezeny pouze mení nedostatky, mùe být certifikát vydán
s tím, e se adatel písemnì zaváe k dùslednému splnìní pøesnì
specifikovaných nápravných opatøení (corrective actions) v urèeném
èase (obvykle do jednoho roku).
 Pøi zjitìných vìtích nedostatcích je tøeba nejprve splnit nápravná
opatøení. Teprve kdy se certifikaèní firma pøesvìdèí, e poadavkù
dané èásti standardù bylo plnì dosaeno, vystaví certifikát. V pøípadì,
e se tak stane do 12 mìsícù, bývá obvykle vydán certifikát bez
nutnosti provádìt znovu celý vlastní audit.
Jakmile certifikaèní firma obdrí písemný souhlas o plnìní nápravných opatøení a je zaplacena dohodnutá cena za certifikaci, je vydán certifikát, obvykle na dobu 5 let, ovem podmínìn úspìným kadoroèním monitoringem.
Certifikaèní systém FSC vyaduje, aby plné definitivní znìní certifikaèní zprávy bylo veøejnì publikováno (obvykle na internetových stránkách jednotlivých certifikaèních firem).

Co vás èeká po certifikaci?
MONITORING
Monitorovací návtìvy v dobì platnosti certifikátu se konají nejménì
jednou roènì a jsou obvykle dohodnuty v dostateèném pøedstihu. Jejich
cílem je stejnì jako v pøípadì hlavního auditu kontrolovat plnìní standardù. Jediný rozdíl je v rozsahu  jsou ménì podrobné, pøièem by mìli
kadý nedostatek nebo se soustøedí pouze na nìkterou oblast. Certifikaèní firma je oprávnìna posunout obvyklé datum monitoringu nebo provést takovýto monitoring bez pøedchozího ohláení. V takovém pøípadì
je úètována normální cena za kadoroèní monitoring.
ZMÌNY V HOSPODAØENÍ NEBO VE VLASTNICTVÍ
Certifikace je zaloena na inspekci dokumentù a písemných podkladù.
V pøípadì, e se kter ýkoli závaný dokument zmìní (napøíklad lesní hospodáøský plán), má dritel povinnost ohlásit tuto zmìnu certifikaèní firmì, která rozhodne, zda bude nutná zvlátní inspekce. Zejména je nutné
hlásit kadou významnìjí znìnu ve vlastnických pomìrech, napø. zvìtení rozlohy lesního majetku. Nedodrení této oznamovací povinnosti
mùe vést k pozastavení nebo i k úplnému zruení certifikátu.
DODATEÈNÌ ZJITÌNÉ NEDOSTATKY
Pokud pracovníci certifikaèní firmy zjistí nìjaké nedostatky v dobì platnosti certifikátu, obvykle tuto skuteènost prodiskutují s vlastníkem (dritelem certifikátu). Stejnì jako pøi vlastním auditu rozhodnou, zda jde o mení
nebo vìtí nedostatek. V pøípadì, e nedostatek nemùe být odstranìn,
certifikaèní orgán okamitì stanoví nápravná opatøení a èasový rámec
k jejich provedení. Jejich splnìní je obvykle kontrolováno pøi pravidelných
kadoroèních monitorovacích návtìvách. Jestlie je nutná urgentní náprava, certifikaèní firma mùe ke splnìní nápravných opatøení stanovit
i kratí èasový rámec. Ve výjimeèných pøípadech, zejména u vìtích nedostatkù pøedstavujících destruktivní praktiky, má certifikaèní orgán právo
doèasnì pozastavit platnost certifikátu s okamitou platností a do doby,
kdy budou prokazatelnì splnìna nápravná opatøení.
Neslnìní nápravných opatøení meních nedostatkù v daném èase
Jestlie inspektoøi certifikaèní firmy po uplynutí daného èasového rámce
nejsou spokojeni s plnìním nápravných opatøení meních nedostatkù,
stávají se tyto automaticky vìtími nedostatky a je stanoven nový limit
ke splnìní nápravných opatøení.
Nesplnìní nápravných opatøení vìtích nedostatkù v daném èase
V pøípadì, e certifikaèní firma usoudí, e nápravná opatøení vìtích

nedostatkù nebyla v dostateèné míøe splnìna v urèeném èase, má se
za to, e dritel certifikátu nesplòuje standard FSC a certifikaèní firma
pozastaví platnost certifikátu.
Pozastavení platnosti a zruení certifikátu
Je-li platnost certifikátu pozastavena, musí jeho dritel s okamitou platností pøestat pouívat logo a chránìnou obchodní známku Forest Stewardship Council na vech produktech a propagaèních a informaèních
materiálech. Certifikaèní firma mùe poadovat odstranìní loga a ochranné známky i z ji døíve oznaèených produktù.
Certifikát je podmínìn kontinuálním dodrováním standardù FSC.
Poruuje-li dritel standardy, je mu certifikát nejprve pozastaven. Certifikaèní firma urèí, která èást standardu není plnìna a stanoví nápravná
opatøení. Nejsou-li splnìna v urèeném èase, certifikaèní firma certifikát
zruí. Opìtovné vydání certifikátu je moné pouze po úspìném zopakování úplného certifikaèního procesu.
PRODLUOVÁNÍ CERTIFIKÁTU
Po uplynutí doby platnosti certifikátu (obvykle pìtileté) mùe být certifikát znovu vydán na základì regulérního certifikaèního procesu a po
provedení úplného auditu vèetnì terénních etøení.
STANDARDY HOSPODAØENÍ V LESÍCH
V zemích, kde jsou ústøedím FSC A.C. uznány národní èi regionální standardy, musí být pouity k hodnocení lesního hospodaøení v plné míøe.
V pøípadì, e takovéto standardy neexistují, musí mít certifikaèní firma
vytvoøený veobecný standard (generic standard) akreditovaný ústøedím
FSC A.C. tak, aby splòoval minimální poadavky obsaené v celosvìtovì
platných 10 principech, rozpracovaných do podrobnìjích kritérií platných té po celém svìtì (www.fscoax.org).
V pøípadì, e existuje národní standard pouze v pracovní verzi, která
jetì nebyla schválena ústøedím, ale jen národní iniciativou FSC, musí
certifikaèní firma pøi tvorbì èi pøizpùsobování veobecného standardu
k této pracovní verzi pøihlíet. V okamiku, kdy jsou národní standardy
pøijaty ústøedím FSC, nahrazují automaticky v plném rozsahu veobecný
standard a dritel certifikátu má zpravidla 12 mìsícù na to, aby splnil
kritéria vyadovaná tímto standardem. Certifikaèní firma je povinna
o tìchto zmìnách informovat dritele certifikátu. Následnì pak kontroluje jejich splnìní. Aktuální stav tvorby Èeských národních standardù
FSC najdete na www.czechfsc.cz.

Certifikace døevozpracujících podnikù
ve spotøebitelském øetìzci (chain of custody)
U podnikù ve spotøebitelském øetìzci je certifikace vyadována pro kadou fázi výroby produktu ze døeva, od pily pøes obchodníky se døevem
a døevozpracující podniky vyrábìjící polotovary a k producentovi finálního
výrobku. Kadá fáze výroby musí být kontrolována a certifikována. Dritelem certifikátu nemusí být pouze prodejce, který dobøe znaèený a nejlépe
originálnì balený výrobek pouze prodává koneènému spotøebiteli.
Postup certifikace je z hlediska jednotlivých po sobì jdoucích krokù
velmi podobný certifikaci lesù. Pøedbìný audit není povinným krokem,
je vak vhodný pøi první certifikaci u vìtích podnikù, zejména vyrábí-li
se soubìnì výrobky z certifikovaného i necertifikovaného døeva. Vlastní audit není tak rozsáhlý a èasovì nároèný. Inspekèní tým je tvoøen
obvykle jedním, maximálnì dvìma inspektory (u velkých podnikù). Podmínky jsou jednotné, národní èi regionální standardy tvoøené pro certifikaci lesù v rùzných pøírodních a socioekonomických podmínkách se na
nì nijak nevztahují. Standard pro døevozpracující podniky ve spotøebitelském øetìzci se zamìøuje pøedevím na odliení výrobkù z certifikovaného
a necertifikovaného døeva. Pøi auditu se proto podrobnì zkoumá, zda
výrobní a øídící systém podniku umoòuje, aby certifikovaná surovina
prokazatelnì prola oddìleným výrobním procesem od zaèátku a do
konce. Pøi auditu se také kontroluje správnost a nezamìnitelné oznaèování finálních produktù logem a ochrannou známkou FSC.
Podnik mùe poádat o cer tifikaci a dostat cer tifikát dokonce
i v pøípadì, e jetì nezpracovává ádné certifikované døevo. V tomto
pøípadì je vak nutné provést monitoring bezprostøednì po získání první
dodávky certifikované suroviny.

Systém meních a vìtích nedostatkù a jejich korigování pomocí
nápravných opatøení je zcela shodný s certifikací lesních majetkù. Takté
zpùsob provádìní auditu na základì písemné smlouvy s akreditovanou
certifikaèní firmou i zpùsob placení je stejný jako u certifikace lesù,
stejnì jako provádìní kadoroèních, pøípadnì i namátkových monitorovacích návtìv.
Pro adatele mùe být výhodné nechat si souèasnì s certifikací FSC provést u stejného auditora i certifikaci Environmentálního manaerského systému (EMS, EMAS nebo ISO øady 14 000), nebo tyto systémy se s certifikací
FSC z velké èásti pøekrývají a obsahují nìkteré zcela shodné prvky.
POUITÍ CHRÁNÌNÉ OBCHODNÍ ZNÁMKY FSC
Pøi vydání cer tifikátu je firmì nebo lesnímu majetku pøidìlen nezamìnitelný registraèní kód skládající se ze zkratky cer tifikaèní firmy, typu

certifikátu (FM pro lesní majetky a COC pro podniky ve spotøebitelském øetìzci) a ètyømístného poøadového èísla. Cer tifikát opravòuje
dritele k pouívání jména Forest Stewardship Council, zkratky FSC
a loga se zkratkou FSC v souladu s podmínkami pro jejich pouití. Od
cer tifikaèní firmy dostane dritel cer tifikátu FSC Trademark Pack, kde
je digitální i vytitìná verze loga a Smìrnice k pouití loga a chránìného obchodního názvu Forest Stewardship Council. Dritel cer tifikátu je oprávnìn pouívat logo a chránìný název na vech produktech,
které jsou vyrobeny ze suroviny pocházející z cer tifikovaných lesních
majetkù.
Logo a chránìný název je mono pouít také za úèelem propagace
FSC výrobkù i vlastního certifikaèního systému FSC. Jeho pouití je vak
tøeba autorizovat u certifikaèní firmy, která certifikát vydala, nebo u nominovaného zástupce FSC (nominated agent) v dané zemi jetì pøed
tím, ne vyjde propagaèní èi informaèní materiál tiskem nebo je publikován v elektronické podobì (napø. na internetu).

Akreditované certifikaèní firmy s pùsobností v Evropì (stav k 1. 9. 2002)
GFA Terra Systems GmbH, Dipl. Ing. C. Huljus, direct e-mail: chuljus @gfa-terra.de
Eulenkrugstr. 82, D-22359 Hamburg, Germany
phone: 0049-40-60306 - ex140, fax: 0049-40-60306-149
e-mail: certification@gfa-terra.de, website: www.gfa-certification.de
GFA Terra Systems certifikovala jen v Itálii, Nìmecku a Polsku

Chain of Custody Program SCS, Wolfram Pinker, Ph. D.  Manager
phone: 001-510-832-1415 - ex135, fax: 001-510-832-0359
e-mail: wpinker@scs1.com
SCS má certifikované firmy v 24 zemích, mimo jiné také v Èeské Republice,
Nìmecku, Polsku, Rakousku a výcarsku

ICILA Srl (akreditován pouze k certifikaci CoC), Dr. M. Martinuzzi  Director
Via Braille 5, I-20035 Lissone (Milano)  Italy
phone: 0039-039-465239, fax: 0039-039-465168
e-mail: info@icila.org, website: www.icila.org
FSC Certification Manager Ing. Riccardo Giordano (té pro ISO14001)
direct e-mail: envcert@icila.org
ICILA certifikovala jen podniky spotøebitelského øetìzce v Itálii, Rumunsku
a Slovinsku.

SGS Qualifor, Neil Judd Qualifor Programme Director
58 St. Aldates, Oxford, OX1 1ST, United Kingdom
phone: 0044-1865-202-345, fax: 0044-1865-790-441
e-mail: neil_judd@sgs.com, website: www.qualifor.com
SGS Qualifor certifikoval podniky v 48 zemích, mezi nimi i v Èeské Republice,
Nìmecku, Polsku a Rakousku

Institut für Marktökologie (IMÖ), Mr. Thomas Papp-Vary
Poststrasse 8, Sulgen, CH-8583, Switzerland
phone: 0041-(0)71-644-9880, fax: 0041-(0)71-644-9883
e-mail: forest@imo.ch
IMÖ Department of Forestry and Timber, Mr. Wolfram Kotzurek
Weststr. 51, CH-8570 Weinfelden, Switzerland
phone: 0041-71-626-0-628, fax: 0041-71-626-0-623
direct e-mail: W.Kotzurek@gmx.de, website: www.imo.ch/imo/imo-frame.htm
IMÖ certifikoval podniky v následujících sedmi zemích: Chile, Francii, Nìmecku,
Indii, Lucembursku, Rusku a výcarsku
Scientific Certification Systems (SCS), R. J. Hrubes, Ph.D.  Senior Vice President
Park Plaza, 1939 Harrison St., Suite 400, Oakland, CA 94612, USA
phone: 001-510-832-1415 - ex134, fax: 001-510-832-0359
e-mail: rhrubes@scs1.com, website: www.scs1.com
Forest Conservation Program SCS, David Wager, M. S.  Manager
phone: 001-510-832-1415 - ex137, fax: 001-510-832-0359
e-mail: dwager@scs1.com

Skal International, Arjan van der Weijden (direct e-mail: avdw@skal.com)
Dr. Klinkertweg 28a, NL-8025 BS Zwolle, The Netherlands
postal address: P.O. Box 161, NL-8000 AD Zwolle, The Netherlands
phone: 0031-(0)-38-426-01-00, fax: 0031-(0)-38-423-70-40
e-mail: info@skalint.com, website: www.skalint.com
Skal certifikoval podniky v následujících osmi zemích: Belgii, Brazílii, Dánsku,
Itálii, Maïarsku, Nizozemí, Nìmecku a Polsku
SmartWood (SW)  Rainforest Alliance, Mr. Richard Donavan
#61 Millet Street, Goodwin Baker Building, Richmond, VT 05477, USA
phone: 001-802-434-5491, fax: 001-802-434-3116
e-mail: rzd@smartwood.org, website: www.smartwood.org
Smartwood má certifikované firmy v 41 zemích, mimo jiné také v Èeské
republice, Estonsku, Dánsku, Nìmecku, Litvì a Lotysku
Woodmark  Soil Association (SA), Ms. Meriel Robson
Bristol House, 40-56 Victoria Street, Bristol, BS1 6BY, United Kingdom
phone: 0044-117-914-2435, fax: 0044-117-925-2504
e-mail:wm@soilassociation.org, website: www.soilassociation.org
Woodmark má certifikované firmy v 16 zemích, mimo jiné v Belgii, Èeské
republice, Dánsku, Chorvatsku, Maïarsku, Nìmecku, Rusku a na Slovensku

V pøípadì, e hledáte FSC certifikovanou surovinu nebo výrobce FSC certifikovaných výrobkù, doporuèujeme vám pouít následující internetové vyhledávaèe:
www.fsc-info.org (velmi pøehledné stránky v nìmèinì i v angliètinì)
www.certifiedwood.org (výborné stránky v angliètinì)
www.forestworld.com (americký server, pro pouití je nutná registrace)
Pracovní skupina pro certifikaci lesù FSC v ÈR (zkrácenì FSC ÈR) je samostatnou nevládní, neziskovou organizací a zároveò národní iniciativou FSC s pùsobností
v Èeské republice. FSC ÈR se vìnuje propagaci a podpoøe pøírodì blízkého lesního hospodaøení a døeva jako obnovitelného zdroje skrze prosazování ideje FSC.
Poskytuje poradenství pøi certifikaci lesù a døevozpracujících podnikù podle principù FSC. Stìejním úkolem FSC ÈR je vytvoøit (a pozdìji podle potøeby revidovat)
standardy FSC pro pøírodní a sociálnì-ekonomické podmínky Èeské republiky. Na tomto úkolu pracuje standardizaèní komise, rozdìlená podle pøevaujícího zájmu
odborníku na tøi sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou. Pracovní skupina pro certifikaci lesù FSC v ÈR je otevøena vem jednotlivcùm i zástupcùm organizací se
vztahem k lesùm a hospodaøení v nich. Èlenství v FSC ÈR je podmínìno podporou mylenky FSC a celosvìtových FSC principù a kritérií. Èlen má monost ovlivnit
proces certifikace FSC v ÈR, zejména pak úroveò národních standardù.
Jakékoli dalí doplòující informace vám rádi poskytneme telefonicky, faxem nebo e-mailem.
Pracovní skupina pro certifikaci lesù FSC v ÈR (FSC ÈR)
Ing. Zdenìk Hrubý Ph. D., Mgr. Michal Rezek
Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel./fax: 545211383
fsc@ecn.cz
http://www.czechfsc.cz
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Forest Stewardship Council A. C. (FSC A. C.)
Avenida Hidalgo 502, 680 00 Oaxaca, Mexico
tel.: +52-951-46905
tel./fax: +52-951-62110
fscoax@fscoax.org
http://www.fscoax.org
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