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Základní myšlenkou mezinárodní organizace FSC je 
podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné 
a ekonomicky životaschopné obhospodařování 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 reprezen-
továny vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly 
a nekonkurovaly si.

Po dvanácti letech působení mezinárodní organizace 
FSC bylo na konci roku 2005 certifikováno 68 milionů hektarů lesa v 66 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. 

Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR) je akreditovanou pobočkou me-
zinárodní 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 
lesy a jejich obyvatele.

Občanské sdružení FSC ČR vzniklo v lednu 2002. Jsme nevládní neziskovou organi-
zací, 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 čtyři desítky vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevlád-
ních organizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, 
ekologické a sociální. Roli pozorovatelů přijali zástupci z Ministerstva životního prostředí 
a z Ministerstva zemědělství ČR.



Standard pro hospodaření v českých lesích

Po více než čtyřech letech práce byl dokončen a schválen Český standard FSC (dále jen 
„standard“) – normativní dokument stanovující ekologické, sociální a ekonomické pa-
rametry lesního hospodaření pro lesní majetky ucházející se o certifikát FSC. Standard 
obsahuje zjednodušené požadavky pro vlastníky malých lesů do 500 ha. Standard byl 
připravován členy standardizační komise sdružení.

Na jaře proběhla poslední terénní testování standardu na dvou vybraných lesních 
majetcích. Poté byl standard konzultován s odborníky z různých vědních oborů a s les-
ními hospodáři z České republiky i ze zahraničí. Důležitá byla důkladná konzultace 
s pracovníky Lesů ČR s.p. Konečná verze standardu byla přijata dne 29. září 2005 na 
5. valné hromadě sdružení FSC ČR v České Třebové. 

Schválený standard byl lesnické veřejnosti představen na semináři „Lesní hospodaření 
podle Českého standardu FSC“ ve Křtinách dne 20. října 2005, za účasti předsedy sdružení 
FSC Německo pana Hermanna von 
Hatzfeldta.

Česká republika se tak stala první 
zemí regionu střední a východní 
Evropy se schválenými národními 
pravidly certifikačního systému FSC. 
Standard s podpůrnou dokumenta-
cí byl v listopadu 2005 odeslán k akre-
ditaci Akreditační jednotce FSC 
v Bonnu.

Foto 1: Jednání 5. valné hromady 
sdružení FSC ČR, Česká Třebová, 
září 2005
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FSC v terénu

Prestižní certifikát FSC získaly v roce 2005 dva lesní podniky: Kinský dal Borgo a Městské 
lesy Volary. Celková plocha lesů oceněných certifikátem FSC se tak v roce 2005 v České 
republice téměř zdvojnásobila na 25 056 hektarů. 

Z dřevozpracujících podniků získaly certifikát spotřebitelského řetězce a oprávně-
ní k používání loga FSC v roce 2005 firmy: Bohemia Sport, spol. s.r.o.; Carman, a.s.; 
Dipro, výrobní družstvo invalidů; Hamerník, s.r.o.; Jan Hošek – dřevovýroba; Jano-
šík – Weekamp, s.r.o.; Kinský dal Borgo, a.s.; KOMPAN Czech Republic, s.r.o.; Schwan 
Cosmetics CR, s.r.o.; Morava Wood Products, s.r.o.; Zdeněk Štůsek – dřevovýroba. 

 

Foto 2: Hlavní audit, majetek Městské lesy Volary, květen 2005
Foto 3: Pohled na řezivo, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
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Propagace FSC

Propagace certifikace lesů a dřevěných výrobků FSC byla zaměřena zejména na dřevo-
zpracující podniky a environmentálně uvědomělou část veřejnosti. 

Uspořádali jsme seminář „Certifikace FSC – brána k vyspělým trhům“ pro 20 českých 
a slovenských dřevozpracujících podniků a obchodníků. 

FSC ČR vydalo a rozeslalo informační brožury „Certifikace zpracovatelského řetězce 
FSC – technická příručka pro výrobce a dodavatele“ o požadavcích certifikace FSC pro 
podniky ve zpracovatelském řetězci dřeva. 

Ve spolupráci s firmou Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, a.s. jsme vytvořili propagační 
předmět – vařečku s visačkou s textem vysvětlujícím původ dřeva, z něhož byla vařečka 
vyrobena, a s informací o významu loga FSC. Několik tisíc kusů vařeček bylo distribu-
ováno prostřednictvím ekologických organizací a center ekologické výchovy v České 
republice ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu loga FSC.

Novou podobu získaly internetové stránky sdružení www.czechfsc.cz. Pokračovalo 
vydávání a rozesílání čtvrtletního elektronického magazínu „Dobré dřevo“ o certifikaci 
FSC v České republice i v zahraničí. Magazín je rozesílán na 2 000 elektronických adres 
subjektů lesnického a dřevozpracujícího odvětví v České republice a na Slovensku. 

Publikovali jsme články v  lesnických periodikách a v časopisech zaměřených na 
ochranu životního prostředí. V šesti časopisech a týdenících byla zveřejněna reklama 
na výrobky s logem FSC.

Vedli jsme jednání o spolupráci na podpoře cílů organizace FSC s důležitými institu-
cemi a podniky, jako jsou ministerstva, odborné lesnické organizace, obchodní řetězce, 
lesní podniky či zpracovatelé dřeva. 

 

Foto 4: Seminář o lesním hospodaření podle Českého standardu FSC, říjen 2005
Foto 5: Certifikovaný dřevěný výrobek – ukázka tištěné propagace
Foto 6: Prezentace sdružení FSC ČR na veletrhu WOOD-TEC 2005 v Brně 



Poradenství

Kancelář FSC ČR poskytovala konzultace českým i zahraničním zpracovatelským firmám 
a obchodníkům, které mají zájem o FSC výrobky či dřevo z České republiky. 

Podobně jsme o certifikaci původu dřeva z ekologicky a sociálně šetrně obhospoda-
řovaných lesů školili dodavatele obchodního řetězce Hornbach. 

Na svém stánku na veletrhu WOOD-TEC 2005 v Brně propagovalo FSC ČR certifikační 
systém i výrobky s certifikátem FSC a poskytovalo poradenství ve věci certifikace podniků 
ve zpracovatelském řetězci dřeva. 

Když dřevo, tak FSC

Nákupem dřevěných výrobků 
s logem FSC se nepodílíte 
na devastaci lesů a životů jejich obyvatel.

FSC – zaručeně šetrné dřevo
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Mezinárodní aktivity 

Zástupce FSC ČR se zúčastnil setkání evropských národních poboček FSC v Římě a valné 
hromady FSC v brazilském Manausu. V září 2005 jsme v Praze hostili mimořádné setkání 
18 evropských poboček FSC, které se týkalo strategie organizace FSC při prosazování 
odpovědného lesního hospodaření v Evropě. 

Spolupracovali jsme s polskou pobočkou FSC na tvorbě standardu FSC pro lesní 
hospodaření v Polsku. Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF 
Rakousko) jsme školili zainteresovanou veřejnost z regionu střední a východní Evropy 
o efektivním využívání lesní certifikace v oblasti ochrany lesních ekosystémů.

Foto 7: Valná hromada mezinárodní organizace FSC konaná v Brazílii, prosinec 2005
Foto 8: Setkání evropských národní iniciativ organizace FSC v Praze, září 2005
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Finanční zpráva

NÁKLADY 

Materiálové náklady  99 765 Kč 
Energie  8 452 Kč 
Cestovné  274 551 Kč 
Služby  1 889 718 Kč 
Mzdové náklady  411 492 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění  122 296 Kč 
Ostatní náklady  26 638 Kč 

Náklady celkem  2 832 911 Kč 

 
VÝNOSY 

Granty  2 554 644 Kč 
Přijaté dary  110 000 Kč 
Členské příspěvky  54 853 Kč 
Účastnické poplatky  9 159 Kč 
Úroky  386 Kč 

Výnosy celkem  2 729 042 Kč 

Naši finanční partneři: 
Stichting DOEN – Postcode Loterij, Státní fond životního prostředí ČR, Royal Dutch 
Embassy in Prague, Heinrich Böll Stiftung, Světový fond na ochranu přírody (WWF 
Rakousko), Ministerstvo životního prostředí ČR, Grassroots Foundation, Hermann 
Hatzfeldt Foundation, FSC A.C., Evopská unie.



Členové občanského sdružení FSC ČR

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, o.s.; 
Hana Hentschelová; Petr Ješátko
 
Ekonomická sekce: 
Cech profesních kočí „Orlicko“, o.s.; Falcon Mimoň, a.s.; 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, 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.; Ing. Milan 
Košulič; Petr Mach; Ing. Zdeněk Tauš; Ing. Richard Votava

 
Ekologická sekce: 
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Ekologický právní servis, o.s.; 
Greenpeace Česká republika; Sdružení přátel lesa, o.s.; Společnost pro trvale udržitel-
ný život, o.s. (STUŽ); Společnost přátel přírody, o.s.; Správa Krkonošského národního 
parku; ZO ČSOP Veronica; Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.; Šárka Grénarová; RNDr. Ivo 
Moravec; Mgr. Michal Rezek; Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

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

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



Výkonnou radu sdružení FSC ČR tvoří šest členů sdružení:
• za sociální sekci:
 předsedkyně sociální sekce – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu venkova)
 zástupce předsedy sociální sekce – Alfonz Kokoška (Odborový svaz DLV)
• za ekologickou sekci:
 předseda ekologické sekce – RNDr. Mojmír Vlašín (ZO ČSOP Veronica)
 zástupce předsedy ekologické sekce – RNDr. Richard Višnák (Sdružení přátel lesa)
• za ekonomickou sekci:
 předseda ekonomické sekce – Vasil Hutník (Lesní hospodářství Města Solnice)
 zástupce předsedy ekonomické sekce – Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a soukro-

mých lesů Svitavy)

Smírčí komise je složena ze 3 členů sdružení: 
• za sociální sekci – Ing. Petr Jelínek
• za ekologickou sekci – RNDr. Ivo Moravec
• za ekonomickou sekci – Petr Mach (předseda)

Ředitel sdružení FSC ČR: Mgr. Michal Rezek
Zástupce ředitele sdružení: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

V kanceláři sdružení FSC ČR v Brně v roce 2005 pracovali: 
Mgr. Michal Rezek (ředitel sdružení), Šárka Grénarová (komunikace a marketing), Ing. Tomáš 
Duda (lesnictví), Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (lesnictví), Jaromír Němec (účetnictví)

Na činnosti kanceláře sdružení se dále podíleli: 
Mgr. Jana Tesařová (fundraising), Kateřina Ulmanová (jazykové korektury), Vasil Hutník 
(lesnické poradenství), Leo Knotek (grafika/ webmaster), Radek Schmidt (webmaster), 
Mgr. Jakub Zeman (překladatelství) 



FSC Trademark © 1996 
Forest Stewardship Council A. C. 

(FSC-SECR-0038)

FSC ČR
Bratislavská 31
602 00 Brno
Tel./fax: 545 211 383
info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz

Mezinárodní ústředí FSC
Charles de Gaulle 5 
Bonn, Německo
Tel.: + 49 (228) 367 66 0
Fax: + 49 (228) 367 66 30
www.fsc.org
 

Fotografie: FSC ČR, Dřevotvar, FSC A.C.

Vytištěno na recyklovaném papíře.

Vytištěno v rámci projektu spolufinancovaného 
programem Evropské unie INTERREG IIIA.


