VÝROČNÍ ZPRÁVA FSC ČR 2011

2

FSC ČR - Výroční zpráva 2011
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (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 prestižní systém lesní certifikace.
Struktura organizace FSC odráží základní principy Agendy 21, přijaté na Summitu Země v Riu de
Janeiru v roce 1992 a hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou reprezentovány vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Po téměř dvaceti letech působení FSC bylo na konci roku 2011 certifikováno více než 147 milionů
hektarů lesa v 80 zemích světa. Oproti loňskému roku tak certifikovaná plocha narostla o více než
10%. Na ni navazuje více než 21 000 podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru. Rostou
také počty FSC výrobků v obchodech. K dostání je několik desítek tisíc druhů produktů s logem
FSC ze dřeva z certifikovaných lesů, obhospodařovaných podle důsledných ekologických, sociálních a hospodářských pravidel FSC.
FSC ČR, o. s. je národní kanceláří 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 Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství
ČR, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a státního podniku Lesy ČR.
FSC Trademark ® Forest Stewardship Council, A. C. All rights reserved. FSC-SECR-0038.

Činnost FSC ČR

Vzdělávací program a pedagogické aktivity
Novinkou v činnosti FSC ČR v roce 2011 je rozšíření činnosti o pedagogické aktivity. Tento interaktivní environmentální výukový program Les nebo paseka? pro
2. stupeň základních škol je zaměřený na porozumění principům šetrného lesního
hospodaření. Zahrnuje jak kreativní aktivity, tak hry a simulace. V nich se žáci učí
analyzovat problém ze svého hlediska a na základě získaných znalostí o certifikaci
lesů. Zároveň je cílem programu ukázat multifunkčnost lesů a přírodě blízké lesní
hospodaření v kontrastu s konvenčním, holosečným a převážně monokulturním hospodařením. Toto vzdělávání mladé generace považujeme za důležitý aspekt samotného růstu veřejného povědomí o šetrném lesním hospodaření, stavu lesů a potřebě
komplexní péče. FSC ČR se proto od letošního roku nově začalo intenzivně věnovat
práci s dětmi a mládeží. Pedagogické aktivity byly realizovány za finanční podpory
SFŽP a MŽP a spolufinancovány Jihomoravským krajem.
Výukového programu se doposud zúčastnilo více než 300 žáků základních
škol především z Jihomoravského kraje, ale vyučován byl již i na školách v CHKO
Jeseníky nebo v FSC certifikovaných lesích na Svitavsku. Program je shrnut ve
výukovém manuálu pro učitele a lesní pedagogy „FSC – dobré pro les, dobré
pro lidi.“ Manuál a další výukové materiály byly v elektronické formě publikovány na
vzdělávacím CD-ROMu o FSC a šetrném lesním hospodaření. Jeho součástí jsou i
různé hry a kvízy s lesnickou tématikou a šetrným lesním hospodařením.
Vedoucí pedagogického programu se stala Mgr. Kateřina Žaludková.
Výukový manuál FSC ČR.
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Propagace FSC, kampaně
Na jaro byla připravena spotřebitelská kampaň ve
spolupráci s hobbymarketem Hornbach, která zahrnovala billboardy, velkoformátové plakáty, speciální
letáky v obchodech a tzv. roadshows- propagační
akce před největšími hobbycentry v Brně, Ostravě,
Praze a Olomouci. Zaměstnanci a brigádníci FSC ČR
na těchto akcích rozdávali informační letáky a další
materiály propagující odpovědnou spotřebu a šetrné
lesní hospodaření. Během každé roadshow bylo osloveno kolem 4000 nakupujících. Letáky byly rozdávány
buď u pokladen či před vchodem do nákupního centra,
kde bylo možné získat také další informace u stánku
FSC ČR. Celkem proběhlo 8 roadhsows, čtyři v jarní části kampaně a další čtyři kolem podzimního FSC
Friday.
Na jaře byla také ve spolupráci s TÜV SÜD, tiskárnou
AFBKK a sdružením Spotřebitel.net vydána v tištěné
podobě „Analýza zastoupení FSC výrobků u českých prodejců,“ která byla představena na tiskové
Roadshow FSC ČR v Brně.
konferenci v Praze. Následně byla brožura také uveřejněna na pokračování v časopisu Terrapolis. V roce 2011 podle edičního plánu vyšly čtyři čísla elektronického magazínu
Dobré dřevo, přičemž každé bylo rozesláno pomocí mailinglistu na více než 1500 adres. Vydávány byly také průběžně tiskové zprávy, aktualizovány webové stránky a facebook. FSC ČR se také zúčastnilo dalších propagačních akcí jako bylo např.
vypravování velkého vánočního stromu v Brně z FSC lesa, Dny Země v Brně či Festival dřeva v Ostravě ad.

Činnost FSC ČR

Lesnický program a certifikace
FSC ČR se v roce 2011 soustředilo také na práci s odbornou lesnickou veřejností. Cílem lesnického programu bylo napomoci odstranění administrativních, technologických, znalostních a dalších bariér pro zavádění přírodě
blízkého lesního obhospodařování systémem Forest Stewardship Council.
Na podzim bylo uspořádáno pro lesníky šest informačních seminářů s exkurzí v regionech (KRNAP, Lesy města Vlašim, Lesní družstvo svazu obcí
Velká Bíteš, Lesy města Litoměřice, Nestátní lesy Svitavsko, Brno). K nim
byl vytvořen leták a především manuál lesníka a správce lesa, step-by-step průvodce FSC certifikace lesního majetku s konkrétními ukázkami a
případovou studií srovnání ekonomického dopadu přírodě blízkého a „klasického“ holosečného lesního hospodaření. Byla zřízena stálá poradenská
linka a poradenský servis v otázkách FSC certifikace, na který již reagovali
první zájemci. V případě potřeby/nutnosti byly také v rámci poradenského servisu provedeny konzultační výjezdy (Polná, KRNAP, Vojenské lesy
a statky). Důležitou událostí byly konzultace v rámci ročního auditu FSC
certifikovaného Krkonošského národního parku, který sloužil jako pilotní
realizace v rámci přípravy manuálu lesníka/správce.
Na jaře jsme také facilitovali proces tvorby analýzy rizik z pohledu konceptu Kontrolovaného dřeva pro území České republiky na semináři v
prostorech Ministerstva životního prostředí. Byla také dotištěna úspěšná
kniha Jana Metzla a Milana Košuliče st. „100 otázek a odpovědí“.

Lesnický seminář v Krkonošském národním parku.
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Stav certifikace FSC v ČR
V oblasti certifikace lesů nedošlo k velkým změnám.
V průběhu minulého roku přestal platit certifikát pro
LHC – Žehrov (LS Nymburk, LČR). Certifikát FSC
mají tyto lesní majetky: Mendelova univerzita v Brně
(Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny), magistrát
Hlavního města Prahy, Správa Krkonošského národního parku a skupinová certifikace Nestátní lesy Svitavsko. Celková rozloha těchto lesů činila na konci
roku 49 922 ha.
Stejně jako v posledních letech roste o desítky procent
meziročně počet certifikátů v navazujícím zpracovatelském řetězci. V roce 2011 se zvýšil počet certifikátů
z 89 na 117, což představuje téměř třetinový nárůst.
K velkým domácím zpracovatelským kapacitám jako
Dřevozpracující družstvo Lukavec, Kronospan, Biocel
Paskov přibylo v roce 2011 Mondi Štětí.

Copyright/License: © iStockphoto LP. All rights reserved.

Činnost FSC ČR

Sdružení FSC ČR
Jako pozorovatelé jsme se zúčastnili Valné hromady FSC v Malajsii. V uplynulém období pracovali v
kanceláři FSC ČR na celý nebo částečný úvazek
Tomáš Duda, Kateřina Žaludková, Michala Devečková a Martin Koubek. Externě se sdružením spopracovali Petr Košťál a Michaela Vodáková.
V roce 2011 jsme také připravili na následující rok
spolupráci s firmou AkzoNobel Coatings CZ. Společnost AkzoNobel je prvním globálním partnerem FSC.
Cílem tohoto partnerství je zvýšit povědomí o značce
FSC a přispět k rozšíření odpovědné spotřeby a rozhodování podnikové sféry v oblasti ochrany životního
prostředí. Spolupráce zahrnuje vytvoření globálního
fondu partnerství na podporu projektů v oblasti sociální politiky, informování zákazníků o FSC a jeho cílech, stejně jako pomoc při usměrňování poptávky na
produkty certifikované FSC. Partnerství je realizováno
skrze síť národních poboček FSC v jednotlivých státech. FSC ČR proto v návaznosti připravilo spolupráci
s AkzoNobel Coatings CZ, jejíž obsahem je součinnost v rámci propagačních aktivit, FSC Friday, přechodu AkzoNobel na FSC papír atd.

Valná hromada FSC. Foto: Copyright/License: © FSC A.C.
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Členové sdružení:

FSC ČR na Ekofestivalu v Praze

Sociální sekce:
Beskydčan, o. s., Horní mlýn, o. s., Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV), Společnost pro FairTrade, o. s.,
Spolek pro obnovu venkova, o. s.
Ekonomická sekce:
Asociace českého papírenského průmyslu, Lesní hospodářství Města Solnice, Lesy
města Stříbra a. s., Městské lesy a zeleň, s. r. o., Sdružení obecních a soukromých lesů
Svitavy, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Ústav pro výzkum lesních
ekosystémů, s. r. o. (IFER), Ing. Milan Košulič, Petr Mach
Ekologická sekce:
Česká inspekce životního prostředí, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity
v Brně, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, Ekologický právní servis, o.
s., Greenpeace ČR, Společnost přátel přírody, o. s., Správa Krkonošského národního
parku, ZO ČSOP Veronica, Mgr. Pavel Bína, Doc. Ing. Antonín Buček CSc, RNDr. Ivo
Moravec, Mgr. Michal Rezek, Ing. Jiří Schneider, Ph.D., RNDr. Richard Višňák
Pozorovatelé:
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ŠLP
Masarykův les Křtiny
Čestní členové:
Ing. Milan Košulič st. a Ing. Igor Míchal- in memoriam, Ing. Alois Indruch, Jan Metzl
Podpůrní členové v roce 2011 (abecedně):
Bureau Veritas Czech Republic, spol. s.r.o., BWOOD s.r.o., Dřevotvar družstvo, Ing. Kristýna Dvořáčková, Fairwood s.r.o., Hornbach Baumarkt CZ, JYSK s.r.o., NEPCon/Natural
Systems , A1 Arborists, POINT CZ, Polo Bohemia (Arctic Paper), TÜV SÜD Czech.

Organizace FSC ČR
Výkonná rada FSC ČR, o. s.:
Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu venkova)
Zástupce – Alfonz Kokoška (Odborový svaz DLV)
Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – Ing. Jiří Schneider, Ph.D
Ekonomická sekce:
Předseda – Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy)
Zástupce – Miroslav Troják, MBA (Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu)
Komise pro revizi Českého standardu FSC:
Ekologická sekce - Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce - Vasil Hutník, Milan Hron
Sociální sekce - Jitka Schneiderová, Alfonz Kokoška
Smírčí komise FSC ČR, o. s.:
Ing. Petr Jelínek (sociální sekce), RNDr. Ivo Moravec
(ekologická sekce), Petr Mach (předseda, ekonomická
sekce)
Ředitel FSC ČR: Ing. Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR v roce 2011 v Brně:
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Kateřina Žaludková, Mgr. Martin
Koubek, Mgr. Michala Devečková, Michaela Vodáková

Finanční zpráva FSC ČR
Náklady
Spotřeba materiálu		
Cestovné
		
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Bankovní poplatky
Kurzové ztráty

93
153
4
1 340
863
109
4
77

Náklady celkem

2 536 890,- Kč

Výnosy
Vlastní činnost
Členské příspěvky
Dotace a granty
Kurzové zisky
Ostatní

594
148
2 209
170
3

Výnosy celkem

3 125 881,- Kč

Hospodářský výsledek - zisk

943,297,116,190,577,715,493,274,-

387,698,053,410,333,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

588 991,- Kč
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Naši partneři a donoři:
Státní fond životního prostředí ČR

Norské finanční mechanismy (EEA Grants)

Ministerstvo životního prostředí ČR

Jihomoravský kraj

Foto ve výroční zprávě (pokud není uvedeno jinak): © FSC ČR, o. s.; Tomáš Duda, Kateřina Žaludková.
Foto na titulní straně: Juraj Vysoký.

FSC ČR, o. s.
Poděbradova 111
612 00 Brno
Tel/fax: +545 211 383
Mob.: +420 737 406 093
e-mail: info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz

Vytištěno na FSC papíře.
FSC Trademark ® Forest Stewardship Council, A.C.
All rights reserved. FSC-SECR-0038

