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Vše, co potřebujete k FSC certifikaci lesa
Vzorové směrnice a dokumenty pro lesní
FSC certifikaci malých lesů
Průvodní list
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FSC
Forest Stewardship Council®
®

www.czechfsc.cz
www.facebook/czechfsc.cz

3. Vyberte si certifikační firmu
• Přehled všech certifikačních firem najdete na webu FSC ČR
• Certifikační firmy se zkušeností s certifikací lesního hospodaření
v ČR:
NEPCon
Soil Association

Základní ideou FSC je podporovat environmentálně
vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné
obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a
devastované světové lesy. Za tímto účelem organizace vytvořila
systém lesní certifikace.
Jedním z nástrojů jak získat certifikaci FSC je skupinová certifikace,
kdy skupina sdružuje vlastníky lesů s rozlohou lesů do 500 ha, kteří
hospodaří podle pravidel FSC a vystupují pod jedním certifikátem
jako jeden subjekt, což výrazně snižuje náklady na certifikaci a
zjednodušuje administrativu.
Informace níže slouží k prvnímu seznámení s FSC certifikací lesního
hospodaření a také jako návod, jak FSC certifikaci získat krok za
krokem.
Kroky ke skupinové certifikaci lesů s rozlohou lesů do 500 ha:
1. Zjistěte, jaké požadavky budete muset realizovat – projděte si
Český standard FSC a ujistěte se, že vyhovíte jeho požadavkům.
•

Český standard
FSC_2015.pdf

FSC

–

http://czechfsc.cz/data/standard_

2. Vytvořte skupinu (nebo se připojte do již fungující skupiny) a
zvolte vedoucího. Stanovte jeho odpovědnosti, odpovědnosti členů
skupiny a podepište zakládající smlouvu skupiny.
•

4. Vytvořte směrnici pro členy skupiny vlastníků lesů s rozlohou
lesů do 500 ha k plnění FSC požadavků.
•

Vzorové směrnice FSC lesního hospodaření pro skupinovou
certifikaci lesních majetků s rozlohou do 500 ha – zip balíček se
směrnicemi

5. Interními audity vyhodnoťte shodu s Českým standardem
FSC a dalšími požadavky systému FSC.

81.5%

•

držitelů certifikátu uvedlo,
že značka FSC je přidanou
hodnotou k jejich produktům

Realizujte případná doporučení, která vzešla z interních auditů.

6. Pozvěte certifikační firmu k provedení auditu, jakmile jsou
doporučení úspěšně realizována,
Další užitečné dokumenty:

...a

78.9%
držitelů certifikátu je
se svou FSC certifikací
spokojeno.*

•

Manuál hospodáře – http://czechfsc.cz/data/FSC_Manual_
hospodare_pro_FSC_certifikovany_les_web.pdf

•

Certifikace krok za krokem – http://czechfsc.cz/data/letak_step_
by_step_web2016.pdf

FSC skupinová certifikace – http://czechfsc.cz/data/fsc_letak_
skupinova_web2016.pdf

* FSC Global market survey 2014
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Obsah balíčku pro skupinovou
certifikaci malých lesů – menších
než 500 ha*
Standard FSC
□□ 01_standard_FSC_2015.pdf

□□ použití loga FSC
□□ pozvánky a školení
□□ Manuál hospodáře pro FSC certifikovaný les

52.5%

* Balíček je určen pro skupinovou certifikaci “malých” lesů – menších
než 500 ha. Předložené směrnice slouží jen jako inspirace k
vytvoření vlastních směrnic a nejsou zárukou splnění podmínek FSC.
Hodnocení plnění Českého standardu FSC a správnosti směrnic je
výhradně v kompetenci akreditované certifikační firmy nikoliv FSC
ČR.

nových držitelů certifikátu
FSC uvedlo, že poptávka
jejich klientů byla
důvodem pro jejich
certifikaci.

Skupinová certifikace FSC
□□ 02_fsc_letak_skupinova_web2016.pdf
□□ letak_step_by_step_web2016.pdf

Proč mít certifikát FSC?

Certifikační firmy
□□ 03_certifikační firmy.docx

Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporují
spotřebitelé lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Certifikace
FSC je zárukou toho, že se majitel lesa stará o svůj majetek zodpovědně
a zohledňuje environmentální, sociální ale také ekonomické zájmy.

Směrnice
□□ S01 Metodika skupiny FSC.doc
□□ S02 Metodika používání loga.doc
□□ S03 Rámcová smlouva.doc
□□ S05 Systém značení hranic lesních majetků.doc
□□ S06 Zajištění účasti NNO na tvorbě LHP.doc
□□ S08 Podpora biodiverzity a monitoring.doc
□□ S09 Pravidla použití chemikálií.doc
□□ S10 Požární bezpečnost.doc
□□ S11 Směrnice o minimalizaci eroze, poškození porostů, ochraně vodních
zdrojů.doc

Rozšíření působnosti
Certifikát FSC však můžete využít také pro rozšíření okruhu svých
odběratelů a zvýšení povědomí o společnosti. Právě k těmto účelům je
určeno FSC Marketplace – tržiště, které propojuje nabídku s poptávkou
na globální úrovni od komunitních majitelů lesů v Tanzanii až po čínský trh
s nábytkem.
marketplace.fsc.org

90%

pozitivní
image
FSC certifikace dělá pozitivní
obraz společnosti

Interní audit
□□ FSC vnitřní audit vzor.doc
Hlavní audit
□□ Popis skupiny držitelů FSC certifikátu_Dotaznik_CZ.docx
□□ Seznam zájmových skupin.docx
□□ FSC tabulky k auditu.xlsx

90% držitelů certifikátu uvedlo, že FSC certifikace
pomáhá vytvořit pozitivní obraz firmy či společnosti

Zvýšení prestiže společnosti
Po většinu držitelů certifikátu FSC, byl krok k certifikaci důležitým
rozhodnutím, které přineslo nemalé výhody například v podobě zvýšení
kreditu a důvěryhodnosti společnosti a v pozitivnějším vnímání firmy
veřejností.

Užitečné dokumenty
□□ česká legislativa k dodržování
□□ nelesní česká legislativa
□□ legislativa nutná k FSC
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Lepší propagace
Být majitelem certifikátu FSC lesního hospodaření znamená prestiž a
odpovědný přístup k hospodaření, toho je možné využít při propagaci
společnosti různými marketingovými nástroji. Národní organizace FSC ČR
pomáhá všem držitelům certifikátu poskytováním informačních materiálů,
pořádáním seminářů a v neposlední řadě také šířením povědomí o
držitelích certifikátu mezi odbornou i laickou veřejností.
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O FSC
FSC je environmentalneˇ vhodné
Chrání a udržuje přirozené ekosystémy a lesy s vysokou
ochranářskou hodnotou.

ˇ
FSC je sociálneˇ prínosné
Respektuje práva pracovníků, komunit a domorodých obyvatel.

FSC je ekonomicky životaschopné
Pomáhá budovat trh, podporuje přidanou hodnotu produktů
a vytváří spravedlivý přístup k výnosům a ziskům.
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Fairwood z.s. (národní kancelář FSC ČR)
Kounicova 42, Brno, PSČ 602 00
Telefon: + 420 545 211 383
Fax: + 420 545 211 383
info@czechfsc.cz
IČ: 26551918

