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FSC ČR – Výroční zpráva 2020
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je 
podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschop-
né obhospodařování světových lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované 
lesy a jejich obyvatele.

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 repre-
zentovány vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.

Na konci roku 2020 bylo certifikováno více než 221 milionů hektarů lesa v 81 zemích světa. 
Certifikátů ve zpracovatelském řetězci bylo celkem 44 973 ve 131 zemích. FSC je také nejvíce 
dynamickou certifikací lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce – za posledních šest let 
roste počet certifikátů lesních majetků o více než 33 % a nárůst certifikátů v dřevozpracovatelském 
řetězci je ještě vyšší – cca 59 %. 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 (Fairwood, z. s.) je národní kanceláří mezinárodní organizace Forest Stewardship 
Council s působností v České republice. Organizace FSC ČR vznikla v lednu 2002 a podporuje 
přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském 
řetězci v České republice. Věnuje se také propagaci a vzdělávání o FSC přírodě blízkém lesním 
hospodaření mezi veřejností.

FSC ČR sdružuje 33 řádných členů z řad vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních 
organizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické 
a sociální.
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Foto na titulní straně: Jan Skrášek – Strom našich předků; foto na této straně: Květa Novotná Zastavení cestou k zemi



Činnost FSC ČR

Lesní hospodaření a certifikace
 
V roce 2020 jsme v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí plá-
novali několik seminářů zaměřených na vlastníky/správce především městských 
a obecních lesů. Vzhledem k pandemii COVID-19 a souvisejícím omezením nebylo 
možné realizovat část naplánovaných prezenčních aktivit.

Jednalo se např. o již domluvené a zpropagované semináře. Úspěšně jsme je nahra-
dili sedmdesáti individuálními konzultacemi, které nejčastěji řešily skupinovou 
certifikaci, použití chemických látek, samotný certifikační proces a jeho náklady 
a situaci na trhu s FSC certifikovaným dřívím. Připravili jsme také elektronickou 
verzi připraveného sborníku. Vytvořili a vytiskli jsme manuál ve formě step-by-step 
rádce procesu FSC certifikace, který představil adaptační opatření v lesích, rizika 
klimatických změn, jejich možnou mitigaci, certifikaci FSC, Český standard FSC, sa-
motný certifikační proces, skupinovou certifikaci atd. Manuál prezentoval ředitel FSC 
ČR během rozhovoru v ČRo. Všechny vydané informační materiály jsou také volně 
dostupné na webu www.czechfsc.cz.

V roce 2020 pokračovala revize Českého standardu FSC (dále jen Standard), která má 
za cíl přizpůsobit současnou verzi Standardu na aktuální verzi FSC principů a kritérií, 
resp. na nové Obecné mezinárodní indikátory (IGIs) a také případně upravit současné 
indikátory. Po schválení Standardu v roce 2019 Valnou hromadou FSC ČR byl následně přeložen do angličtiny a s podrobnou 
průvodní zprávou odeslán mezinárodnímu FSC ke schválení. Dotiskli jsme současně platný Standard s doplněním kapitoly 
o nových pravidlech používání chemických látek v lesním hospodaření podle FSC. Pravidelně jsme jednali o certifikaci FSC 
se zástupci dřevozpracovatelů, Ministerstva životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a regionálními politiky. Mož-
nosti přidat se k již existujícímu FSC skupinovému certifikátu využili letos např. také majitelé (zejména obecních a městských) 
nově certifikovaných patnácti lesů na Vysočině, Pardubicku a ve Středočeském kraji, kteří se připojili do certifikační skupiny.

Manuál FSC pro městské a obecní vlastníky, 2020



4

Zpracovatelský řetězec
Ke konci roku 2020 bylo v České republice certifi-
kováno 374 podniků a firem zpracovatelského 
řetězce dřeva (počítáno včetně tzv. multi-site cer-
tifikátů s centrálou v zahraničí). Meziroční nárůst 
počtu českých firem s certifikátem FSC tak zazna-
menal jen drobný propad a byl na hodnotě 10 %. 
Všem zájemcům o certifikaci zpracovatelského ře-
tězce a již certifikovaným firmám poskytujeme plný 
informační servis.

S cílem zvýšit plochu FSC certifikovaných lesů 
jsme měli několik jednání se zástupci majitelů 
a správců lesů a dřevozpracovatelů, kteří mají ne-
dostatek tuzemské FSC suroviny a zároveň zvýše-
nou poptávku po ní.

V souvislosti tzv. FSC Kontrolovaným dřevem jsme 
se podíleli spolu s Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny na vytvoření nástroje, který by mohli dřevozpraco-
vatelé při nakupování takového českého dřeva využít.

Pro snazší propojení nabídky a poptávky po FSC certifikovaném dřevě/surovině/výrobcích jsme začali pracovat na on-line 
databázi sloužící k vyhledávání FSC certifikovaných odběratelů a dodavatelů – FSC Marketplace. Filtrování je uzpů-
sobeno k přesnějšímu vyhledávání FSC certifikovaných firem a vlastníků lesů. Kromě jiného bude možné třídit výsledky 
vyhledávání i podle vzdálenosti od stanoveného místa.

Foto: Petr Daněk – Proměna dřeva



Činnost FSC ČR

Veřejnost
Vzhledem k pandemii COVID-19 FSC ČR přesunulo své pro-
pagační aktivity především do on-line prostoru. Spuštěn byl ale 
nový projekt FSC lesních stezek, který zájemcům umožňuje 
prohlédnout si základní prvky přírodě blízkého lesního hos-
podaření přímo v lesích za pomoci aplikace pro chytré te-
lefony, stejně jako na webu www.fscstezky.cz. FSC stezky 
tak v tomto komplikovaném období ukázaly veřejnosti přírodě 
blízké lesní hospodaření přímo v FSC certifikovaných lesích 
a umožnily bezpečným způsobem předat důležité informace 
o základních tématech, které se pojí s českými lesy a přírodě 
blízkými lesnickými metodami.

Již v předchozím roce se dočkala nové a vylepšené verze po-
pulární webová hra Lesaria, ve které mají hráči možnost na 
vlastní kůži si vyzkoušet, jaké to je starat se o vlastní přírodě 
blízký les. V roce 2020 se dále dařilo tuto hru úspěšně šířit i na 
další etablované herní české či mezinárodní weby.

Vyšla čtyři čísla newsletteru Dobré dřevo, který se pravidelně 
zabývá lesnickými a dřevozpracovatelskými tématy a informu-
je čtenáře o aktualitách v souvislosti s novelizacemi standardů 
a politik FSC.

Foto: Naučná exkurze, Březová nad Svitavou
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Na webech www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz jsme 
zveřejňovali informační články, představovali novinky především 
v rámci systému FSC a České republiky, informovali o veřejných 
konzultacích vyhlášených českou kanceláří FSC a mezinárodním 
ústředím FSC.

Další způsobem informování veřejnosti byla výstava nejlepších 
fotografií z aktuálního ročníku fotografické soutěže Není les 
jako les, který se odehrál v roce 2019. Už tradičně byly ty nejlepší 
snímky k vidění v samém středu brněnské Galerie Vaňkovka, do 
které zavítá denně v průměru více než 40 tisíc zákazníků. Výstava 
fotosoutěže se konala v období letních prázdnin, kdy byla nákupní 
galerie přístupná veřejnosti.

Neméně důležité bylo také zahájení přípravy kampaně Mysli na 
lesy (www.myslinalesy.cz), jejíž spuštění je plánováno na rok 
2021. Hlavním výstupem je stejnojmenný čtyřdílný video-seriál 
o přírodě blízkém lesním hospodaření, klimatické změně a zod-
povědné spotřebě výrobků ze dřeva. Roli průvodce představuje 
zpěvák a herec Tomáš Klus. FSC ČR také nově najdete kromě 
Facebooku i na Instagramu a dalších sociálních sítích.

Foto: Výstava v obchodním centru Vaňkovka, Brno



Další činnost
 
Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Centrem 
pro otázky životního prostředí, stejně jako s dalšími 
subjekty připravila národní kancelář FSC ČR projekt, 
který má za cíl pomoci propojit vlastníky FSC certifi-
kovaných lesů a zpracovatele, kteří mají nedostatek 
FSC certifikované suroviny a rozvinout efektivně ob-
chod s ní.

Součástí spolupráce je proto i zmíněný on-line ná-
stroj Marketplace, stejně jako analýzy, manuály 
a metodiky, na kterých FSC ČR spolupracuje.

Podobně se národní kancelář FSC ČR podílela na 
výzkumu, který se zabýval bariérami pro produkci 
a distribuci FSC produktů a materiálu až ke spotře-
bitelům.

V roce 2020 jsme také začali jako první národní kan-
celář FSC na světě s přípravou nových webových 
stránek, podívejte se na ně! www.czechfsc.cz.

Činnost FSC ČR

Foto: Návštěva přírodě blízkého lesa v podniku ŠLP Křtiny



Členové sdružení:
Sociální sekce:
Horní mlýn z.s., BESKYDČAN – sdružení pro obnovu a udržení kvality život-
ního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Odborový svaz dřevo, lesy, voda, 
Spolek pro obnovu venkova ČR, NaZemi z.s., Sdružení pro venkov z.s.

Ekonomická sekce:
IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., Ing. Milan Hron, Město 
Solnice, Městské lesy a zeleň s.r.o. Valašské Meziříčí, Svaz zaměstnavatelů 
dřevozpracujícího průmyslu, Asociace českého papírenského průmyslu, Aso-
ciace dřevozpracujících podniků, Ing. Petr Košťál, ŠLP Masarykův les Křtiny, 
Ing. Milan Košulič, Asociace českých nábytkářů, Ing. Ondřej Tarabus

Ekologická sekce:
Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Koalice pro řeky, 
Mgr. Michal Rezek, Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic, Frank Bold, 
Správa Krkonošského národního parku, ČMELÁK – Společnost přátel přírody, Ing. 
Jiří Schneider Ph. D., ZO ČSOP Veronica, Sdružení přátel lesa, Greenpeace ČR, 
z.s., Česká inspekce životního prostředí, Mgr. Pavel Bína, Mendelova univerzita 
v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Pozorovatelé:
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR

Čestní členové:
Ing. Milan Košulič st., Ing. Igor Míchal, Ing. Alois Indruch – in memoriam,
Jan Metzl
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Foto: Pavel Petržilka – Západ slunka v zimním lese



Organizace FSC ČR

Výkonná rada FSC ČR :
Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Sdružení pro venkov)
Zástupce – Mgr. Kristýna Hrubanová (NaZemi)

Ekonomická sekce:
Předseda – Ing. Petr Košťál
Zástupce – Ing. Tomáš Pařík (ACPP)

Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – RNDr. Richard Višňák, Ph.D.

Standardizační komise (pro revizi Českého standardu FSC):
Ekologická sekce – Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce – Vasil Hutník, Tomáš Pařík
Sociální sekce – Jitka Schneiderová, Petr Mareš

Smírčí komise:
Ekologická sekce – Pavel Bína
Ekonomická sekce – Miroslav Troják, MBA (SZDP)
Sociální sekce – Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (Horní mlýn)

Ředitel FSC ČR: Ing. Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR v roce 2020 v Brně:
Tomáš Duda, Mgr. Martin Koubek, Ph.D., Michaela Vodáková, Mgr. Robin Šulc, 
Mgr. Jakub Fabík



Finanční zpráva FSC ČR

Náklady
Spotřeba materiálu 32 000 Kč
Cestovné 33 000 Kč
Reprezentace 4 000 Kč
Ostatní služby 382 000 Kč
Mzdové náklady 815 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění 263 000 Kč
Ostatní       2 000 Kč
Náklady celkem 1 531 000 Kč
 
Výnosy
Vlastní činnost      7 000 Kč
Členské příspěvky 50  000 Kč
Dotace a granty 1 718  000 Kč
Ostatní provozní výnosy                                22 000 Kč
Výnosy celkem 1 797 000 Kč

Hospodářský výsledek 266 000 Kč

Přesný rozpis grantových prostředků
FSC Int.     1 041 000 Kč
MŽP        250 000 Kč
SFŽP        187 000 Kč
MŽP- podpora LIFE    240 000 Kč

Foto: Peter Bačo – Takhle to celé začíná
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Partneři a donoři:

Foto ve výroční zprávě (pokud není uvedeno jinak): ©FSC ČR (Fairwood, z. s.).

Projekt „Odpovědnou spotřebou k aktivní podpoře šetrného lesního hospodaření v době klimatických změn“,
06811762

Projekt „Šetrné lesní hospodaření jako nástroj pro města a obce k adaptaci na změny klimatu“, 115/32/20

Podpůrní členové:



Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, z. s.)
Kounicova 42
602 00 Brno

Tel/fax: +420 545 211 383
e -mail: info@czechfsc.cz

www.czechfsc.cz
www.poznejdrevo.cz

 


