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FSC ČR – Výroční zpráva 2021
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. Hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou reprezen-
továny vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.

Na konci roku 2021 bylo certifikováno více než 230 milionů hektarů lesa v 81 zemích světa. 
Certifikátů ve zpracovatelském řetězci bylo celkem 50 338 ve 137 zemích. FSC je také nejvíce 
dynamickou certifikací lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce – za posledních pět let 
roste počet certifikátů lesních majetků o více než 18 % a nárůst certifikátů v dřevozpracovatelském 
řetězci je ještě vyšší (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 Pfeifer – Odměna



Činnost FSC ČR

Lesní hospodaření a certifikace
 
Také rok 2021 byl z části poznamenán pandemií COVID-19 a souvisejícími 
omezeními. Proto jsme se místo prezenčních seminářů pro vlastníky/správ-
ce lesů zaměřili na individuální konzultace, kde jsme vysvětlovali certifikační 
proces, skupinovou a individuální certifikaci (a jejich náklady), použití chemic-
kých látek a situaci na trhu s FSC dřívím. Šířil jsme naše lesnicky zaměřené 
informační materiály, které jsou volně dostupné na webu www.czechfsc.cz.

V roce 2021 pokračovala revize Českého standardu FSC, která má za cíl 
přizpůsobit současnou verzi Standardu na aktuální verzi FSC principů a kri-
térií, resp. na nové Obecné mezinárodní indikátory a také případně upravit 
současné indikátory. V této fázi revize byly Standardizační komisí FSC ČR 
vypořádávány připomínky mezinárodní komise FSC pro schvalování národ-
ních standardů FSC. Proces revize bude pokračovat také v roce 2022, kdy 
by měl být dokončen.

Pravidelně jsme jednali o certifikaci FSC se zástupci dřevozpracovatelů, mi-
nisterstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a regionál-
ními politiky.

Během roku 2021 se zvýšila rozloha FSC certifikovaných lesů v ČR o 9 % 
na 135  420 ha. V roce 2021 se také rozšiřovaly skupiny vlastníků certifikova-
ných lesů a v České republice tak přibylo 10  854 ha FSC lesů.

Foto: Ivana Novotná –  Podzimní ráno
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Zpracovatelský řetězec
Ke konci roku 2021 bylo v České republice cer-
tifikováno 414 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 činil 11 
%. Všem zájemcům o certifikaci zpracovatelské-
ho řetězce a již certifikovaným firmám jsme dále 
poskytovali informační servis. Také jsme přeložili 
a zveřejnili novou verzi základního standardu pro 
zpracovatelský řetězec.

S cílem zvýšit plochu FSC certifikovaných lesů 
jsme jednali se zástupci majitelů a správců lesů 
a dřevozpracovatelů, nábytkářů, kteří mají nedo-
statek tuzemské FSC suroviny a zároveň zvýše-
nou poptávku po ní.

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu, který 
měl za cíl zvýšení povědomí o důležitosti zodpo-
vědného přístupu při nákupu nábytku a dřevěných 

výrobků mezi veřejností a firmami. Jeho součástí byla také soutěž FSC Furniture Awards 2021. Pro snazší propojení na-
bídky a poptávky po FSC certifikovaném dřevě/surovině/výrobcích jsme nachystali on-line databázi sloužící k vyhledávání 
FSC certifikovaných odběratelů a dodavatelů – FSC Marketplace. Databáze je uzpůsobena k přesnějšímu a praktičtějšímu 
vyhledávání FSC certifikovaných firem a vlastníků lesů a kromě jiného je možné hledat i podle vzdálenosti od stanoveného 
místa. Spuštěna bude v následujícím roce. 

Foto: Martin Trčka – Pořez



Činnost FSC ČR

Veřejnost
I zde pokračující pandemie COVID-19 především zpočátku 
roku přesunula aktivity pro veřejnost především do online pro-
storu. Přesto se podařilo realizovat i několik prohlídek nauč-
ných FSC stezek. Následně začala hlavní propagační kampaň 
plánovaná na rok 2021.

Jednalo se o kampaň Mysli na lesy (www.myslinalesy.cz), 
jejímž patronem se stal jeden z nejpopulárnějších domácích 
umělců Tomáš Klus, který v jejím rámci natočil čtyři videospo-
ty, které přibližují přírodě blízké lesní hospodaření, výhody 
certifikace FSC a také poukazují na rizika spojené např. s kli-
matickou změnou. Každý byl specificky připraven na komuni-
kaci zmíněných témat směrem k laické i odborné veřejnosti 
a v každém spotu se kromě Tomáše Kluse vždy objevil i od-
borník na danou tématiku. Kampaň měla u veřejnosti ohlas 
a jednotlivé díly dosáhly na sociálních sítích shlédnutí v řádu 
desetitisíců.

V rámci propagace kampaně Mysli na lesy byla zhotovena i série originálních triček s lesní tématikou, která se mimo jiné 
stala cenami v předvánoční soutěži na našich sociálních sítích.

Proběhla také úspěšná fotosoutěž. Té se zúčastnilo téměř 5000 soutěžících, což bylo nejvíce v její historii. Hlavním part-
nerem byla opět společnost Canon. Patronem soutěže se v roce 2021 stal nejznámější český fotograf přírody Martin Rak. 

www.myslinalesy.cz



6

Herec a vítěz ceny Českého lva Václav Neužil nadaboval pro FSC ČR animo-
vané video Choose Wood, které ukazuje cyklus dřeva a fungování FSC a vy-
světluje, proč je důležité vybírat šetrně vypěstované dřevo. To bylo stejně jako 
ostatní videa zveřejněno mimojiné na youtube kanálu FSC Czech.

Vyšla čtyři čísla newsletteru Dobré dřevo, který se pravidelně zabývá lesnic-
kými a dřevozpracovatelskými tématy a informuje čtenáře o aktualitách v sou-
vislosti s novelizacemi standardů a politik FSC.

Na webech www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz jsme zveřejňovali infor-
mační články, představovali novinky především v rámci systému FSC a České 
republiky, informovali o veřejných konzultacích vyhlášených českou kanceláří 
FSC a mezinárodním ústředím FSC.

Na podzim jsme již druhým rokem připravili výstavu z posledního ročníku foto-
soutěže Není les jako les v dějišti filmového festivalu Ekofilm. Festivalu jsme 
se také účastnili v rámci dětského dne, kde jsme dětem ale i rodičům ukazovali 
základní principy přírodě blízkého hospodaření a představili jim FSC certifika-
ci. Díky uvolnění protipandemických opatření jsme měli možnost navázat na 
naše informační aktivity pro širokou veřejnost a v podzimních měsících jsme 
navštívili s naším roadshow stánkem olomoucké Oslavy lesa na Flóře. Násled-
ně jsme se zúčastnili také Rodinného dne festivalu Ekofilm v Brně a v nepo-
slední řadě jsme propagovali FSC a přírodě blízké hospodaření také v obchod-
ních domech IKEA. Na všech FSC roadshows měli návštěvníci možnost zeptat 
se nás na cokoli, co je zajímá o FSC a šetrném hospodaření a také si zahrát 
naši detektivní lesnickou hru, při které se učili základním principům přírodě 
blízkého lesnictví.

Foto: Prohlídka naučné stezky, Hradec Králové



Další činnost
 
Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Centrem 
pro otázky životního prostředí, stejně jako s dalšími 
subjekty jsme pokračovali v projektu, který má za cíl 
pomoci propojit vlastníky FSC certifikovaných lesů 
a zpracovatele mající nedostatek FSC certifikované 
suroviny a rozvinout efektivně obchod s ní.

Součástí této spolupráce je proto i zmíněný on-line 
nástroj 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 2021 jsme také jako první národní kancelář 
FSC na světě uvedli nové FSC webové stránky, po-
dívejte se na ně! www.czechfsc.cz.

FSC ČR také nově najdete kromě Facebooku (@czechfsc.cz) i na Instagramu (@fsc_czech), Youtube (FSC Czech) a dal-
ších sociálních sítích.

Činnost FSC ČR

Foto: Záběr z videospotu kampaně Mysli na lesy s Tomášem Klusem 



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: Bohumil Vopat – Pod borří hrází



Organizace FSC ČR

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

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

Ekologická sekce:
Předseda – Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce –  Richard Višňák

Standardizační komise (pro revizi Českého standardu FSC):
Ekologická sekce – Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce – Vasil Hutník, Tomáš Pařík
Sociální sekce – Jaroslava Nestěrová (OS DLV), Petr Mareš (NaZemi)

Smírčí komise:
Ekologická sekce – Pavel Bína
Ekonomická sekce – Miroslav Troják (SZDP)
Sociální sekce – Petr Jelínek (Horní mlýn)

Kancelář FSC ČR v roce 2021 v Brně:
Tomáš Duda (ředitel, lesnictví, zpracovatelský řetězec), Martin Koubek (pro-
jektový management, fundraising), Michaela Vodáková (účetnictví, administ-
rativa), Jakub Fabík (PR), Milan Trachta (PR), Robin Šulc (lesnictví, projekto-
vé aktivity).

Foto: Marek Těšínský –  Pozdní letní den



Finanční zpráva FSC ČR

Náklady
Spotřeba materiálu 32 300 Kč
Cestovné 46 800 Kč
Nájemné 99 800 Kč
Ostatní služby 322 600 Kč
Mzdové náklady 894 100 Kč
Sociální a zdravotní pojištění 376 400 Kč

Náklady celkem 1 772 000 Kč
 
Výnosy
Vlastní činnost 31 100 Kč
Dotace a granty 1 773 900 Kč

Výnosy celkem 1 805 000 Kč

Hospodářský výsledek 33 000 Kč

Přesný rozpis grantových prostředků
FSC Int. 1 202 200 Kč
MŽP 249 900 Kč
SFŽP 153 000 Kč
FSC Italy 168 800 Kč

Foto: Filip Petrák – Rozednění
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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 „Každý může pomoci – i lesům k adaptaci. Zasaďte se o ně!“, 72/32/21

Podpůrní členové:



Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, z. s.)
Kounicova 42
602 00 Brno
IČ: 26551918 

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

www.czechfsc.cz
www.poznejdrevo.cz

 


