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FSC ČR
Základní myšlenkou mezinárodní organizace FSC je podporovat environmentálně
vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování světových lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele.
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 třinácti letech působení, bylo na konci roku 2006 certifikováno 78 milionů
hektarů lesa v 74 zemích světa.
V obchodech je k dostání 20 000 druhů výrobků s logem FSC ze dřeva z certifikovaných lesů, obhospodařovaných podle důsledných ekologických, sociálních
a hospodářských pravidel FSC.
FSC ČR, o. s. je akreditovanou pobočkou mezinárodní organizace Forest
Stewardship Council (FSC) s působností v České republice. 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 certifikačního systému FSC.
FSC ČR sdružuje více než tři desítky vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců
nevládních organizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích:
ekonomické, ekologické a sociální. Roli pozorovatelů přijali zástupci z Ministerstva životního prostředí ČR, z Ministerstva zemědělství ČR a ze státního podniku
Lesy ČR.
V roce 2006 jsme změnili název organizace z Pracovní skupiny pro certifikaci
lesů FSC v ČR na FSC ČR, o. s. a přestěhovali jsme se na ulici Poděbradova 111
v Brně.

Činnost sdružení FSC ČR

FSC v terénu

Standard pro hospodaření v českých lesích
V srpnu 2006 byl nezávislou Akreditační jednotkou (Accreditation Services
International GmbH) mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC)
akreditován Český standard FSC, dokument, na kterém FSC ČR, o. s. pracovalo od
roku 2002. Od září 2007 budou všechny certifikační audity lesního hospodaření
na území České republiky probíhat podle platného Českého standardu FSC.
Česká republika se tím stala první zemí z regionu střední a východní Evropy, která
má schválená národní pravidla pro certifikaci lesních majetků systémem FSC.
Sdružení se věnovalo vytvoření definice tzv. kontrolovaného dřeva (necertifikovaná část FSC výrobků), důležitého komponentu pro certifikaci zpracovatelského
řetězce dřeva (CoC). Dřevo mimo I. a II. zón národních parků, I. zón chráněných
krajinných oblastí a dále mimo území národních přírodních rezervací, národních
přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek, je možno považovat za kontrolované a může tedy tvořit část výrobků s certifikátem FSC.

K 31. prosinci 2006 byly v České republice systémem FSC certifikovány 4 lesní
majetky o celkové rozloze 22 267 ha. Na certifikační audit se připravovaly Lesy
hlavního města Prahy a Krkonošský národní park. O certifikát během roku přišla
Lesní správa Lány. Certifikát zpracovatelského řetězce FSC vlastnilo 20 tuzemských
dřevozpracujících podniků, několik dalších podniků se na audit připravovalo.
K certifikaci FSC se veřejně přihlásil státní podnik Lesy ČR, který se rozhodl
pilotně testovat certifikaci FSC na lesním hospodářském celku Žehrov, který spadá
pod lesní správu Nymburk.

Pracovníci FSC ČR, o.s.
Šárka Grénarová, Vasil
Hutník a Tomáš Duda,
Brno, únor 2006

Valná hromada FSC ČR, o.s., Česká Třebová, listopad 2006

Propagace FSC

Poradenství

Certifikace lesů FSC se objevila ve volebních programech ČSSD a Strany zelených
a také v dotačních titulech pro vlastníky lesů v Ústeckém kraji.
Pokračovala propagace certifikace FSC jakožto nástroje pro prosazování odpovědného, přírodě blízkého lesního hospodaření mezi lesníky, dřevozpracovateli
a obchodníky. Provedli jsme obsáhlý průzkum přítomnosti a podílu certifikovaných dřevěných výrobků v tuzemských obchodech. FSC ČR, o. s. zahájilo spotřebitelskou propagační kampaň zaměřenou na odpovědné nakupování výrobků
ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů s certifikátem FSC. Vznikla databáze
certifikovaných výrobků na internetové stránce www.czechfsc.cz. Byla vyhlášena
spotřebitelská soutěž o sadu dřevěného zahradního nábytku a letáky o FSC doručeny formou direct mailingu na 15 000 adres.
Pokračovalo vydávání čtvrtletního elektronického magazínu o certifikaci FSC
„Dobré dřevo“. FSC ČR, o. s. vydalo knihu „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“ autorů Milana Košiče st. a Jana Metzla,
která se setkala s velmi dobrým ohlasem zejména u odborné veřejnosti. Sdružení
organizovalo seminář o certifikačním systému FSC pro pracovníky nevládních
organizací a center ekologické výchovy. Několik set kusů propagačních předmětů
bylo distribuováno prostřednictvím ekologických organizací a center ekologické
výchovy ke zvýšení povědomí o významu loga FSC.

Se souhlasem výkonné rady kancelář FSC ČR vytvářela a testovala poradenský
servis pro různé zájmové skupiny. Konzultovala českým i zahraničním zpracovatelským firmám a obchodníkům, které měli zájem o FSC výrobky či dřevo z ČR.
Zaměstnanci kanceláře přednášeli o systému lesní certifikace FSC a odpovědném
spotřebitelství výrobků ze dřeva různým organizacím.
FSC ČR, o. s. se zapojilo do připomínkování připravovaného Národního lesnického programu.

Setkání evropských národních iniciativ FSC, Slovensko, listopad 2006

Mezinárodní aktivity

Finanční zpráva

Zúčastnili jsme se setkání evropských národních iniciativ FSC ve Vídni a v Banské Bystrici i setkání k budoucí strategii mezinárodní organizace FSC v Bonnu.
Ředitel FSC ČR, o.s. byl evropskými národními iniciativami FSC zvolen do tříčlenného ředitelského týmu (FSC European Management Team), který od srpna 2006
koordinoval činnost FSC v Evropě. Měl na starosti zejména koordinaci činnosti
sítě národních iniciativ v oblasti střední a východní Evropy a zlepšování kvality
a integrity certifikačního systému FSC v Evropě.
Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) jsme školili
zájmové skupiny z Polska o efektivním využívání nástroje lesní certifikace v ochraně lesních ekosystémů.

NÁKLADY
Materiální náklady
Energie
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Sociální a zdrvotní pojištění
Ostatní náklady
Náklady celkem

93 800 Kč
11 535 Kč
117 885 Kč
555 757 Kč
766 684 Kč
241 804 Kč
24 396 Kč
1 811 861 Kč

VÝNOSY
Setkání evropských národních iniciativ FSC, Slovensko, listopad 2006

Vlastní činnost
Prodej knih a infomateriálů
Členské příspěvky
Dotace a granty
Bankovní úroky
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

515 599 Kč
33 666 Kč
50 098 Kč
1 343 325 Kč
424 Kč
1 943 112 Kč
zisk 131 251 Kč

Naši partneři:
Evropská unie, program Interreg IIIA; Nadace rozvoje občanské společnosti,
program Transition Facility; Světový fond pro ochranu přírody (WWF); FSC
International; Ministerstvo životního prostředí ČR; Royal Dutch Embassy in Prague;
Státní fond životního prostředí; Grassroots Foundation; Hatzfeld Foundation.

Členové sdružení

Výkonná rada FSC ČR, o. s.:

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., Spolek pro obnovu venkova, o. s., Ješátko Petr.

Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu venkova)
Zástupce – Alfonz Kokoška (Odborový svaz DLV)

Ekonomická sekce:
Kinský dal Borgo a. s., Kontrola ekologického zemědělství, o. p. s., Lesní hospodářství Města Solnice, Lesy města Stříbra a. s., Městské lesy a zeleň, s. r. o.,
Obnova horských lesů o. s., Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, Svaz
zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. (IFER), Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p., Košulič
Milan, Ing., Mach Petr, Ing.

Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – RNDr. Richard Višnák
Ekonomická sekce:
Předseda – Vasil Hutník (Lesní hosp. Města Solnice), od 15. 11. Ing. Milan Hron
Zástupce – Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a souk. lesů Svitavy), od 15. 11.
Miroslav Troják, MBA (Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu)

Ekologická sekce:
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Ekologický právní servis,
o. s., Greenpeace ČR, 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.

Smírčí komise FSC ČR, o. s.:
Ing. Petr Jelínek (sociální sekce), RNDr. Ivo Moravec (ekologická sekce), Petr Mach
(předseda, ekonomická sekce)

Čestní členové:
Kaňák Karel, Ing., Košulič Milan st., Ing., Indruch Alois, Ing. , Metzl Jan, Míchal
Igor, Ing. – in memoriam

Zástupce ředitele:
Ing. Tomáš Duda

Podpůrní členové:
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Hordijk Houtimport, NEPCon/Natural Systems

Ředitel FSC ČR, o. s.:
Mgr. Michal Rezek

Kancelář FSC ČR, o. s. v Brně:
Mgr. Michal Rezek, Šárka Grénarová, Ing. Tomáš Duda, Mgr. Jaromír Němec.
Na činnosti kanceláře sdružení se dále podíleli:
Kateřina Ulmanová, Leo Knotek, Vasil Hutník, Ing. Jan Hrůza, Mgr. Jan Nejezchleb,
Mgr. Petr Machálek.
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