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FSC – Dobré pro les, dobré pro lidi

Základní myšlenkou mezinárodní organizace
FSC je podporovat environmentálně vhodné,
sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné
obhospodařování světových lesů. Za tímto účelem
FSC vytvořilo unikátní systém lesní certifikace.
Struktura organizace FSC odráží základní principy
Agendy 21, přijaté na Summitu Země v Riu de
Janeiru v roce 1992: hospodářské, ekologické
a sociální požadavky jsou reprezentovány
vyrovnaným způsobem, aby se navzájem
podporovaly a nekonkurovaly si.
Po jedenácti letech působení, bylo na konci roku
2004 certifikováno 48 milionů hektarů lesa v 61
zemích světa. V obchodech je k dostání 20 000
druhů výrobků s logem FSC.

Standard pro hospodaření v českých lesích

FSC v terénu

Český standard FSC (standard), stanovující ekologické, sociální a ekonomické parametry
lesního hospodaření na lesních majetcích oceněných certifikátem FSC, stál v roce 2004
v centru pozornosti sdružení. Dokument byl připravován členy standardizační komise
sdružení a výkonnou radou jmenovaného jádrového týmu. Průběžně byl konzultován
s vybranými odborníky z různých vědních oborů a lesními hospodáři.

Sdružení se podílelo na projektu první skupinové certifikace FSC v ČR. Certifikát obdrželo
11 lesních majetků Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy o celkové rozloze 1324
hektarů. Modelový projekt byl zakončen exkurzí pro lesnickou a ochranářskou veřejnost, které se zúčastnilo 26 zájemců z řad vlastníků lesů. Projekt byl Nadací Partnerství
vyhodnocen projektem měsíce ledna 2005.

Byla navázána dobrá spolupráce s ministerstvy životního prostředí a zemědělství, která
podpořila tvorbu komentované verze Českého standardu FSC pro vlastníky lesů a terénní
testování standardu pro ověření jeho praktické použitelnosti při hodnocení lesního hospodaření českých vlastníků lesů. Český standard FSC byl členy sdružení a akreditovanými
certifikačními firmami testován v lesích na Svitavsku, v Národním parku Krkonoše, na
majetku Kinsky dal Borgo, a.s. a v Městských lesích Volary.

Certifikát FSC získala v roce 2004 část Lesní správy Lány. Celková plocha lesů, oceněných
v roce 2004 prestižním certifikátem FSC, se tak v roce 2004 zvýšila na 14 554 hektarů.
Byl započat projekt pilotní certifikace dvou lesních podniků, dodavatelů dřevozpracujících podniků Carman, a.s., Pila Kinsky a Morava Wood Products. Ty v rámci projektu
získají certifikát FSC a v roce 2005 začnou vyrábět různé dřevěné výrobky (např. parkety)
z certifikovaného dřeva. Projekt má být modelem pro certifikaci zpracovatelského řetězce
dřeva v ČR.

Propagace FSC

Mezinárodní aktivity

Propagace myšlenek a požadavků certifikačního systému FSC byla zaměřena zejména na
lesní podniky a podniky ve zpracovatelském řetězci dřeva – výrobce dřevěných výrobků. Ve spolupráci s firmou Carman, a.s. a mezinárodním centrem FSC jsme uspořádali
úspěšnou konferenci o certifikaci FSC ve Velké Bystřici. Konference se zúčastnily hlavní
zájmové lesnické a dřevozpracující skupiny z ČR a Slovenska. Vydali a rozeslali jsme
sadu informačních letáků o certifikaci FSC pro veřejnost, lesníky a vlastníky malých lesů.
Novou podobu získaly internetové stránky sdružení www.czechfsc.cz. Pokračovalo vydávání a rozesílání čtvrtletního elektronického magazínu o certifikaci FSC „Dobré dřevo“
na 2000 adres subjektů lesnického a dřevozpracujícího odvětví v ČR a na Slovensku.

V říjnu 2004 bylo sdružení FSC ČR jako první národní pobočka FSC v zemích střední
a východní Evropy akreditováno mezinárodním centrem FSC v Bonnu jako „FSC Working
Group“. FSC ČR je tak vzhledem k rovnovážnému zastoupení ekonomických, sociálních
a ekologických zájmů a splnění dalších organizačních a procedurálních požadavků FSC,
uznáno za způsobilé pro předložení Českého standardu FSC k akreditaci a plnou reprezentaci organizace FSC v ČR.

Kancelář FSC ČR poskytovala konzultace českým i zahraničním zpracovatelským firmám
a obchodníkům, které mají zájem o FSC výrobky či dřevo z ČR. Vedli jsme jednání o spolupráci na podpoře cílů FSC s důležitými institucemi a podniky jako jsou ministerstva,
odborné lesnické organizace, obchodní řetězce, lesní podniky či zpracovatelé dřeva.
Publikovali jsme články v ochranářských a lesnických periodikách.

Zaručeně
šetrné dřevo

Zúčastnili jsme se dvou setkání evropských národních poboček FSC ve Walesu a SRN.
Na požádání Světového svazu pro ochranu přírody (WWF) jsme pomáhali s vytvářením
a počáteční činností pobočky FSC na Slovensku. Spolupracujeme též s polskou pobočkou
FSC na tvorbě standardu FSC pro lesní hospodaření v Polsku.

Finanční zpráva

FSC ČR
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

79 907 Kč
2 796 Kč
90 379 Kč
846 182 Kč
149 024 Kč
33 410 Kč
4 302 Kč
28 014 Kč

Výnosy celkem

Naši partneři:
Stichting DOEN – Postcode Loterij, Royal Dutch Embassy in Prague,
Heinrich Böll Stiftung, Světový fond pro ochranu přírody (WWF),
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR.

Občanské sdružení FSC ČR vzniklo v lednu 2002. Jsme nevládní neziskovou organizací, která se prostřednictvím prosazování certifikačního systému FSC, věnuje propagaci
a podpoře přírodě blízkého lesního hospodaření a dřeva z certifikovaných lesů jako
obnovitelného zdroje. Poskytujeme poradenství při certifikaci lesů a dřevozpracujících
podniků podle principů FSC.

1 234 014 Kč
FSC ČR sdružuje více než čtyři desítky vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních organizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické,
ekologické a sociální. Roli pozorovatelů přijali zástupci ministerstev životního prostředí
a zemědělství.

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté příspěvky

Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR) je akreditovanou pobočkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) s působností v České republice.
Naším posláním je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované
světové lesy a jejich obyvatele.

362 171 Kč
297 Kč
837 371 Kč
1 199 839 Kč

Členové FSC ČR

Výkonná rada

Sociální sekce:
Beskydčan, o.s., Horní mlýn, o.s., Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV), Společnost pro Fair Trade
a rozvojové vzdělávání, o.s., Společnost pro studia člověka, o.s., Spolek pro obnovu
venkova, Hentschelová Hana, Ješátko Petr.

Sociální sekce:
Předseda – Ing. Petr Jelínek (Horní mlýn, o.s.)
Zástupce – Alfonz Kokoška (Odborový svaz DLV)

Ekonomická sekce:
Falcon Mimoň a.s. - výroba ohýbaného nábytku, Kinský dal Borgo a.s.,
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s., Lesní hospodářství Města Solnice,
Lesy města Stříbra, Městské lesy a zeleň, s.r.o., Obnova horských lesů,
Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, Svaz zaměstanavatelů
dřevozpracujícího průmyslu, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. (IFER),
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Košulič Milan, Ing., Mach Petr,
Tauš Zdeněk, Ing.Votava Richard.
Ekologická sekce:
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, Ekologický právní servis, o.s.,
Sdružení přátel lesa, o.s., Společnost pro trvale udržitelný život, o.s. (STUŽ),
Společnost přátel přírody, o.s., Správa Krkonošského národního parku,
ZO ČSOP Veronica, Buček Antonín, Doc. Ing. CSc., Grénarová Šárka,
Moravec Ivo, RNDr., Rezek Michal, Mgr., Schneider Jiří, Ing. Ph.D.
Čestní členové:
Ing. Karel Kaňák

Ekologická sekce:
Předseda – RNDr. Mojmír Vlašín (ZO ČSOP Veronica)
Zástupce – RNDr. Richard Višnák (Sdružení přátel lesa)
Ekonomická sekce:
Předseda – Vasil Hutník (Lesní hospodářství Města Solnice)
Zástupce – Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy)
Smírčí komise:
Ing. Jitka Schneiderová (sociální sekce), RNDr. Ivo Moravec (ekologická sekce),
Jiří Brázda (ekonomická sekce)
Ředitel sdružení:
Mgr. Michal Rezek
Zástupce ředitele:
Ing. Jiří Schneider, PhD.
Kancelář FSC ČR v Brně:
Mgr. Michal Rezek, Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Jiří Schneider, PhD., Jaromír Němec.

Podpůrní členové:
OBI – systémová centrála Praha, Hordijk Houtimport, NEPCon/Natural Systems
Na činnosti kanceláře sdružení se dále podíleli:
Ing. Zdeněk Hrubý, PhD., Mgr. Jakub Zeman, Leoš Knotek, Mgr. Míla Palánová,
Ing. František Komenda, Tomáš Prokeš, Aneta Poláčková a Marta Urbanová.
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