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ZPRÁVY ZE SVĚTA
Dřevařská výroba a trh
Falcon Mimoň získal prestižní certifikát
Dřevozpracující podnik Falcon Mimoň, a. s., prošel
v zimních měsících úspěšně certifikačním auditem
a získal certifikát spotřebitelského řetězce FSC.

• číslo 4 • jaro 2004 •

V podniku Falcon Mimoň pracuje 300 zaměstnanců
a jeho plánovaná měsíční výroba je 14 000 dřevěných
povrchově nedokončených bukových křesel a židlí. 90 %
výroby je určeno na trh v USA, část modelů dodává Falcon na německý trh. Tuzemské dodávky představují v současné době asi 0,5 % kapacity podniku. „Věřím, že
certifikace FSC naší akciové společnosti podpoří náš prodej do USA. Rovněž předpokládáme, že někteří odběratelé budou již od letošního roku požadovat naše certifikované
výrobky,“ říká generální ředitel Ing. Pavel Kočař.
Podnik v letošním roce předpokládá celkový vývoz ve
výši zhruba 250 mil. Kč. Jako surovinu pro svou výrobu
židlí nakupuje podnik vzduchosuché (a v současné době
i čerstvé) hoblované i nehoblované bukové hranolky
v objemu zhruba 300 m3 měsíčně. Falcon má zájem
navázat kontakt s dodavateli bukových hranolků certifikovaných systémem FSC. Podle generálního ředitele
podniku byli všichni zaměstnanci Falconu seznámeni
s cíli certifikace FSC a ve všech dílnách byly nainstalovány informační panely s prohlášením vedení společnosti, v němž vysvětluje svůj postoj k certifikaci a uvádí
obecné informace o systému certifikace FSC.

Podnik Falcon Mimoň, a. s., z letadla
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Certifikační standardy na webu
Mezinárodní ústředí FSC zprovoznilo zvláštní webové
stránky, které mají napomoci zajistit lepší informovanost všech zainteresovaných stran o právě vrcholícím
procesu vytváření nové politiky FSC pro certifikaci dřevozpracujících podniků ve spotřebitelském řetězci
a označování certifikovaných výrobků. Na adrese
www.fscoax.org/coc najdou všichni zájemci (zejména
dřevozpracovatelé) přehledně zpracovaný informační
servis o nových návrzích politik a standardů, jejich cílech, informace o probíhajících terénních testech a také
kontaktní adresy, kam se mohou obrátit se svými dotazy
či připomínkami. Do 26. března je možno připomínkovat nové podoby standardů pro certifikaci aglomerovaných materiálů, řeziva i štěpky a vlákniny a označování
jednotlivých druhů dřevěných výrobků. Standardy budou poté konfrontovány s výsledky terénních testů
a v polovině roku předány Radě FSC ke schválení. Doba
pro přechod na nové standardy byla stanovena na dva
roky.
Smyslem revize celého systému FSC pro certifikaci
podniků ve spotřebitelském řetězci a označování certifikovaných výrobků je přiblížit certifikaci FSC většímu množství dřevozpracovatelů, zpřesnit požadavky
pro certifikaci dřevařských podniků a posílit systém
označování FSC výrobků, což by mělo motivovat zpracovatele ke zvyšování objemu FSC dřeva ve výrobě.
Konečným cílem je dále zvýšit na trhu množství výrobků se značkou FSC, garantující zákazníkovi, že dřevo,
z nějž jsou zhotoveny, pochází z šetrně obhospodařovaných lesů.
Zdroj: FSC News And Notes 18/2003

Stoprocentní recykl = FSC?
Jednou z mnoha chystaných změn v systému certifikace dřevozpracujících podniků ve spotřebitelském řetězci a označování certifikovaných výrobků je i zvýšení
přijatelného podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích nesoucích logo FSC. V rámci pilotních testů nových standardů pro certifikaci štěpky a vlákniny (tzv.
Chain of Custody Standard for Chip and Fibre) se nyní
ověřuje možnost uznávat a označovat jako FSC certifikované ty výrobky, obsahující až 100 % recyklované
suroviny. Newyorská papírna Tomahawk Paper dodá
v rámci testu firmám Coca Cola Limited a British Petroleum (BP) FSC papír vyrobený ze 100 % recyklovaného papíru, na němž budou vytištěny jejich výroční
zprávy za rok 2003.
Podle platných politik může certifikovaný výrobek obsahovat maximálně 82,5 % recyklované hmoty (zbytek
musí tvořit surovina z lesů certifikovaných systémem
FSC). Testovaná změna umožňuje zvýšit tento podíl až
na 100 %, čímž reaguje na dosavadní situaci, kdy si
výrobci museli vybrat mezi výrobkem obsahujícím vysoké procento recyklované suroviny a výrobkem označeným jako FSC. Návrhy na větší zohlednění recyklované

dřevní suroviny jsou též součástí dalších dvou vytvářených a testovaných standardů pro certifikaci řeziva a
aglomerovaných materiálů.
Zdroj: FSC News And Notes 1/2004

FSC na veletrzích v Německu
Německá pracovní skupina FSC se letos, stejně jako
v uplynulých třech letech, představí na dvou nejvýznamnějších veletrzích v zemi – veletrhu Practical World (Praktický svět) v březnu a veletrhu Spoga/GAFA v září 2004.
Německá národní iniciativa FSC nabízí domácím i zahraničním certifikovaným dřevozpracovatelům příležitost
k prezentaci ve svém novém stánku, vyrobeném
z dřevovláknitých desek FSC. Zájemci zde budou mít
opět možnost představit se veřejnosti jako environmentálně ohleduplné společnosti.
Bližší informace poskytne FSC pracovní skupina Německo, info@fsc.deutschland.de.
zdroj: FSC News And Notes 12/2003

Ikea preferuje FSC
„Dlouhodobým cílem Ikea je získávat veškeré dřevo na
výrobu jejích produktů z ověřených, dobře vedených lesních hospodářství.“ – takto formuluje koncern Ikea svou
politiku v oblasti nákupu masivního dřeva a lesnictví
v brožurce Ikea – sociální a ekologická odpovědnost.
Za účelem dosažení tohoto cíle vypracovala společnost
model postupných kroků, umožňující svým dodavatelům postupovat ve čtyřech úrovních a vyhovět tak požadavkům firmy na masivní dřevo používané pro sortiment
Ikea.
Na první, vstupní úrovni musí dodavatelé alespoň
zaručit, že jejich dřevo nepochází z původních lesů či
lesů s vysokou ochranářskou hodnotou. Na druhé úrovni model stanovuje minimální požadavky na lesní hospodaření v oblastech, ze kterých dřevo pochází. Dřevo
pocházející z chráněných oblastí a vysoce hodnotné
druhy tropických dřevin (teak, meranti, růžové dřevo
a mahagon) musí být certifikovány systémem FSC. Na
třetí úrovni je srovnávacím standardem vlastní systém
Ikea jménem 4Wood. Účelem standardu 4Wood je podporovat přechod vedení lesního hospodářství z druhé
na čtvrtou úroveň. Čtvrtá úroveň představuje lesy, které
jsou spravovány v souladu s oficiálními standardy pro
dobře vedené lesní hospodářství. „V současné době Ikea
uznává pouze FSC. Ikea bude průběžně sledovat a vyhodnocovat, jak jednotliví dodavatelé postupují podle
popsaného modelu směrem k nejvyšší úrovni.“
Koncern Ikea byl v roce 1993 zakládajícím členem
organizace Forest Stewardship Council (FSC), která vyvinula celosvětově rozšířený certifikační systém FSC.
Zdroj: Ikea – sociální a ekologická odpovědnost, 2003,
www.ikea.cz
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FSC na WOOD-TECu
Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR se ve
dnech 18.–21. října 2003 zúčastnila mezinárodního
veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC na brněnském výstavišti.
Díky vstřícnému přístupu firmy Modiso, v.o.s., ze Šternberka, která FSC ČR poskytla prostor v rámci svého stánku v pavilonu V, měli pracovníci kanceláře FSC ČR
možnost oslovit návštěvníky veletrhu z řad odborné
i laické veřejnosti a konzultovat požadavky certifikačního
systému FSC s řadou tuzemských i zahraničních dřevozpracovatelů. FSC ČR též využila příležitosti k prezentaci
systému FSC v rámci doprovodného programu věnovanému certifikaci v lesním hospodaření a dřevařském
průmyslu, organizovaného Mendlovou zemědělskou
a lesnickou universitou na jejich stánku.

vyrábět parkety v ČR. Carman Uničov bude zajišťovat
výrobu řeziva a sušení dřeva a Hordijk Houtimport investuje do zařízení na výrobu podlahových desek, balení a distribuci. Výroba má začít na úrovni 30 000 sqm
ročně. V Nizozemí, kam má produkce směřovat, je certifikace FSC klíčem k prosazení se na trhu. Systém FSC
je zde silně podporován vládními institucemi, nevládními organizacemi a velkými obchodními řetězci. Podíl
dřevěných výrobků s certifikátem FSC tvoří na nizozemském trhu více než 9 %. „Poptávka po dřevěných výrobcích s logem FSC prudce stoupá a v blízké budoucnosti
lze očekávat další růst. Zvláště pro český dřevozpracující průmysl je velmi důležité, aby byl k dispozici dostatek
domácího dřeva s certifikátem FSC,“ říká majitel firmy
Ken Hordijk.
Firma Hordijk Houtimport nabízí ve spolupráci
s nevládní organizací FSC ČR možnost asistence při
certifikaci lesního majetku i dřevozpracovatelských kapacit systémem FSC. Případní zájemci o obchodní spolupráci mohou kontaktovat majitele firmy, pana Kena
Hordijka, na adrese soliwood@worldonline.nl.

Lesní hospodaření

Informační stánek FSC ČR na veletrhu WOOD-TEC v říjnu
2003

Certifikovaný dub z ČR?
Holandská firma Hordijk Houtimport B.V. hledá tuzemského dodavatele dubového dřeva pro výrobu podlahových desek. Má zájem o dlouhodobé dodávky dubového
dřeva s certifikátem FSC. Roční spotřeba společnosti
má tvořit 5 000 – 8 000 m3.
Firma Hordijk Houtimport B.V. vznikla v roce 1992
za účelem dovozu řeziva a jiných dřevěných výrobků
z východní Evropy do Nizozemí. V souvislosti se zvýšeným zájmem o řezivo na výrobu podlahových komponentů se v roce 1996 její hlavní činnost přesunula
z Polska do České republiky, kde firma nalezla dostatek dřeva velmi dobré kvality. Před rokem se ve spolupráci se společností Carman, a. s., z Uničova rozhodla

Certifikace státních lesů v Litvě
V minulém roce provedla akreditovaná certifikační firma NEPCon/SmartWood certifikaci lesního hospodaření na 15 lesních správách litevských státních lesů.
Plocha lesů, které jsou v Litvě certifikovány prestižním
systémem FSC, tak dosáhla 375 000 hektarů. Rozloha
litevských lesů činí 2 miliony hektarů při lesnatosti 31 %.
Státní lesy představují téměř polovinu této výměry.
Generální ředitel státních lesů, Benjamin Sakalauskas, vnímá úspěšné završení procesu certifikace FSC
jako potvrzení faktu, že na certifikovaných lesních správách je prováděno odpovědné lesní hospodaření. Litevské státní lesy již oznámily záměr ucházet se o certifikát
FSC na všech lesních správách.
Certifikační proces započal v Litvě certifikací dvou
lesních správ v roce 2001, přičemž prvním auditorem
byla firma SGS. Dalších 15 lesních správ prošlo auditem v roce 2003.
Violeta Kupriene z lesní správy Anyksciai při příležitosti certifikace řekla: „Už nyní pociťujeme první přínosy certifikace. Dostali jsme nabídky na koupi FSC
certifikované borové kulatiny.“ Podle vyjádření Petra Feilberga, ředitele firmy NEPCon, je certifikace státních lesů
velkým příslibem také pro mnoho litevských dřevozpracovatelů, kteří získali certifikát FSC už v minulosti.
Zdroj: FSC News And Notes 17/2003

Certifikace v Japonsku
Certifikace 99 podniků zpracovatelského řetězce a 9
lesních podniků hospodařících na 151 378 hektarech
lesa představuje značný nárůst japonské certifikační
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iniciativy. Certifikační firma Soil Association ve spolupráci s japonským partnerem Amita zcertifikovala téměř polovinu podniků průmyslu papíru a celulózy.
Vyjádřením vzrůstající environmentální odpovědnosti
japonských stavebních firem je 6 certifikátů FSC udělených v oblasti stavebnictví. Ekologické povědomí japonských spotřebitelů se odráží ve vysoké poptávce po
dřevěných potřebách pro domácnost z FSC dřeva.
Podle Kevina Jonese, ředitele Soil Association, je Japonsko s dvoutřetinovou lesnatostí jedinečná země, jejíž lesy rostoucí převážně v horských oblastech si
zaslouží rozsáhlou péči. Velké japonské dřevařské společnosti, nakupující dřevo po celém světě, mohou mít
obrovský vliv na úroveň lesního hospodaření, a proto je
povzbuzující vidět silný rozvoj certifikačního systému
FSC také v této zemi.
Zdroj: FSC News And Notes 14/2003

Certifikovaný les
v blízkosti mezinárodního ústředí FSC
Necelých sedm kilometrů od bonnského sídla mezinárodního ústředí nevládní organizace FSC A.C. se rozkládá přírodní park Siegengebirge, který loni v říjnu získal
certifikát FSC. Dalších 850 hektarů tak zvýšilo celkovou výměru FSC lesa v Německu na 447 885 hektarů.
Oficiálními pozorovateli auditu prováděného certifikační firmou GFA byli představitelé německé pracovní skupiny FSC, Heiko Leideker - výkonný ředitel FSC A.C. –
a hrabě Hermann Hatzfeld, předseda německé pracovní skupiny FSC a zároveň zástupce ANW (německé pobočky Pro Silva ) při tvorbě spolkového Národního
lesnického programu.
„Máme radost, že mezinárodní ústředí FSC je obklopeno lesem, jež splňuje standardy, které vypracovala
naše organizace,“ řekl Heiko Leideker, podle nějž se
německý certifikační systém FSC rozvíjí stále dál, neboť prokazuje, že odpovědné lesní hospodaření, zohledňující sociální a ekologické požadavky, přináší lesním
podnikům též značné ekonomické přínosy.
Roční těžba v tomto přírodním parku je 2 975m3, přičemž jde především o jehličnaté dřevo.

jsou mezi jednotlivými regiony velké rozdíly, neboť každý z nich disponuje zcela odlišnými přírodními a socioekonomickými podmínkami, národní iniciativa FSC - FSC
US – se před několika lety rozhodla vytvořit 9 regionálních standardizačních komisí. Ve skupinách pracovali
zástupci vlastníků lesů různých velikostí, těžaři, lesníci,
biologové, nevládní organizace, zástupci místních komunit a domorodých obyvatel a vědci různých oborů.
Standardizační komise poté vypracovaly 9 regionálních
standardů a provedly jejich srovnání za účelem odstranění největších rozdílů, které by mohly působit jako překážky na trhu. Standardy byly poté znovu prodiskutovány
se všemi zájmovými skupinami v rámci FSC US, schváleny a předány k akreditaci ústředí FSC v Bonnu. Vypracování jednotlivých regionálních standardů FSC, které
je založeno na hledání konsensu všech zúčastněných
stran, trvalo od 3 do 5 let. Nejvíce se diskutovalo zejména o hustotě lesních cest, referenčních bezzásahových plochách, plantážích a používání chemikálií.
Na počátku března 2004 bylo v USA certifikováno 97
lesních majetků o celkové rozloze 3,8 milionů hektarů.
Na ně navazovalo 520 dřevozpracovatelů s certifikátem
spotřebitelského řetězce FSC.
Zdroj: FSC News And Notes 11/2003.

Spotřeba
Pokojné Vánoce s certifikovanými stromky
Zodpovědný postoj k životnímu prostředí vyjádřili obyvatelé německého Freiburgu nákupem vánočních stromků s logem FSC. Walter Krogner, prodejce podporující
ideu FSC, se rozhodl k jejich prodeji, aby tak napomohl
zvýšit povědomí o logu FSC. Stromky pocházely ze státních lesů Kenzinger (jižní části oblasti Schwarzwald)
a byly mj. vypěstovány bez použití pesticidů. Poptávce
po nich pomohl také propagační článek v regionálním
tisku. Zákazníci se potom ve většině rozhodli tyto vánoční stromky upřednostnit.
zdroj: FSC News And Notes 19/2003

Zdroj: FSC News And Notes 15/2003

Veškeré lesy v USA pokryty standardy FSC
Více než 9 milionů kilometrů čtverečních v rámci 48
států Spojených států amerických je nyní pokryto devíti
regionálními standardy FSC. Šest z nich – regionální
standardy pro oblasti pobřeží Pacifiku, Skalisté hory,
Jihozápad, Jihovýchod, Severovýchod a oblast velkých
jezer – bylo již přijato akreditační jednotkou mezinárodního ústředí FSC. Další tři pro oblasti Ozark-Ouachita,
Appalačské pohoří a deltu Mississippi čekají na akreditaci.
V evropských poměrech je obvyklou praxí vytvoření
národních standardů FSC. Vzhledem k tomu, že v USA

Kampaň za FSC knihy
Na největším světovém knižním veletrhu ve Frankfurtu nad
Mohanem, který proběhl ve dnech 11.-15. října 2003,
představilo hnutí Greenpeace kampaň na podporu ekologicky šetrného knihařského papíru. K iniciativě, jejímž
smyslem je volba recyklovaného či FSC papíru při výrobě knih, se připojili nakladatelé z Německa, Kanady,
Itálie, Velké Británie a USA. 34 hlavních kanadských
nakladatelství se zavázalo nepoužívat papír ze dřeva,
které pochází ze vzácných a ohrožených lesů.
Viki Black, výrobní ředitel kanadského nakladatelství
McClelland and Steward, mluví o vyšší poptávce po knihách tištěných na papíře, při jehož výrobě nebyly poškozeny staré a vzácné lesy. Knihařský papír FSC je
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podle něj jedinečnou alternativou k tradičně používanému papíru neznámého původu.
Nakladatelům, kteří se chtějí přeorientovat na výrobu z prvotřídního recyklovaného či FSC papíru, poskytuje Greenpeace poradenství na webových stránkách
www.saveordelete.com.
Zdroj:FSC news and notes 16/2003

Harry Potter na FSC papíře
Pátý díl celosvětově populární knihy britské spisovatelky Joanne Kathleen Rowlingové Harry Potter a Fénixův
řád vyšel v Itálii v nakladatelství Salani Editore na FSC
papíře. V praxi to znamená, že minimálně 30 % vlákniny při výrobě knihařského papíru pocházelo ze dřeva
z lesů obhospodařovaných podle vysokých ekologických,
ekonomických a sociálních požadavků systému FSC.

Ostatní
FSC vede
Ze všech systémů pro certifikaci lesů, které působí
v současné době, je FSC nejvíce nezávislý, transparentní
a nejpřesněji vymezený. Zůstává též jediným systémem,
který je důvěryhodný. Takové jsou závěry studie Footprints in the Forest: Current practice and future challenges in forest certification, vydané 26. února 2003
britskou nevládní organizací FERN, jež se zabývá les-

Přebal nové studie Footprints in the Forest: Current practice and future challenges in forest certification

ním hospodařením a obchodem se dřevem v rámci Evropské Unie. Po třech letech od vydání známé publikace Behind the logo je tak opět důkladně analyzováno
a porovnáno osm nejvýznamnějších lesních certifikačních systémů (mezinárodní FSC, PEFC, SFI a národní
AFS, CERFLOR, Certfor, CSA, MTCC). Studie dále konstatuje, že „většina systémů pouze certifikuje status quo
v lesnickém průmyslu“ bez snahy o skutečné zlepšení
úrovně obhospodařování lesů. Většině systémů také
vytýká zásadní nedostatky, jako například neúčast všech
zájmových skupin při vytváření standardů, netransparentnost rozhodovacích procesů či nedostatečný důraz
na kontrolu dodržování standardů v terénu. Studie pak
na druhou stranu vyzdvihuje praxi systému FSC, který
při vytváření standardů na mezinárodní i národní úrovni
dosahuje mezi všemi zájmovými skupinami rovnováhy.
„Mechanismy systému FSC pro akreditaci a certifikaci
jsou jasně formulovány. Systém je transparentní: standardy, certifikační mechanismy a certifikační zprávy ze
všech auditů jsou veřejně k dispozici,“ říká studie.
Celou studii, obsahující zajímavé tabulky, které srovnávají certifikační schémata podle nejrůznější parametrů, je možno stáhnout na stránkách www.fern.org/
pubs/reports/footprints.pdf.
Zdroj: tisková zpráva FERN z 24. února 2004, www.fern.org

Valná hromada FSC ČR
22. ledna proběhla v budově Ministerstva životního prostředí ČR v Praze 3. valná hromada Pracovní skupiny
pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR). Zúčastnilo se jí
16 členů FSC ČR ze všech tří odborných sekcí (ekonomické, ekologické a sociální) i pozorovatelé z ministerstev
životního prostředí a zemědělství – Ing. Norbert Buchta
a Ing. Karel Neterda, kteří tak podpořili aktivity sdružení při zavádění certifikačního systému FSC v ČR. Pozvání přijali též další významní hosté z obou výše uvedených
resortů – Ing. Tomáš Staněk, CSc., a Ing. Tomáš Krejzar,
Ph.D., zástupci dřevařských podniků Kronospan Jihlava
a Dřevotvar Jablonné, i zástupci Svazu zaměstnavatelů
v dřevozpracujícícm průmyslu a České asociace podnikatelů v lesním hospodářství. V dopoledním programu
prezentoval ředitel FSC ČR, Mgr. Michal Rezek, stav
v oblasti certifikace lesů a dřevozpracujícího průmyslu
ve světě a v ČR, v krátkosti informoval o aktivitách kanceláře FSC ČR v roce 2003 a představil plán pro rok
2004 včetně plánu práce na Českých národních standardech FSC. Vyslovil též předpoklad, že v souvislosti
s velkým nárůstem poptávky po dřevě s certifikátem FSC
v řadách českých i zahraničních zpracovatelských firem
letos započne certifikační proces na několika tuzemských lesních majetcích. Dále následovala zajímavá diskuse, týkající se potřeby spotřebitelské kampaně ke
zvýšení zájmu zákazníků o výrobky s logem FSC. Odpolední program byl věnován interním záležitostem sdružení, zejména změnám ve stanovách a jednacím řádu
sdružení a volbám do funkcí ve sdružení.
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C E R T I F I K A C E L E S Ů A Z P R AC O V A T E L S K É H O Ř E TĚ Z C E
Na tomto místě přinášíme první díl (z celkem dvou) průvodce certifikačním auditem používaným při hodnocení hospodaření v lesích v rámci systému FSC. Druhý díl
bude následovat v letním čísle Dobrého dřeva. Celý
materiál v nekrácené podobě je možno pročíst (www.czechfsc.cz/kroky.htm) nebo stáhnout (www.czechfsc.cz/
download.htm) na stránkách FSC ČR.

Certifikace krok za krokem (1)

www.czechfsc.cz. Předpokládaný termín přijetí Českých
národních standardů FSC je podzim 2005. FSC ČR zve
všechny zájemce k připomínkování současné verze Českých národních standardů FSC, nejlépe pak formou členství ve sdružení a aktivní práce v rámci standardizační
komise FSC ČR (www.czechfsc.cz/pridejse.htm).
Certifikace FSC by měla vést k postupnému zlepšování ekologických, ekonomických a sociálních dopadů
hospodaření lesního podniku. Certifikační systém FSC
nepožaduje plnou shodu hospodářské praxe se všemi
konkrétními požadavky standardu FSC v době konání
certifikačního auditu. Následující certifikační audity
však musí prokázat zlepšování. FSC je tedy certifikací
procesu, nikoli stavu.
Audit obvykle probíhá v následujících krocích:

Certifikace lesů systémem FSC spočívá v pravidelných
inspekcích – auditech – lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénních šetření a pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími
v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů.
Audit může provádět pouze důvěryhodná certifikační firma, která získala akreditaci k provádění certifikace lesních majetků od mezinárodního ústředí FSC A.C.,
které je zároveň majitelem autorských práv na veškeré
používání loga i registrovaného názvu Forest Stewardship Council. Akreditační jednotka FSC A.C. pravidelně
kontroluje činnost akreditovaných certifikačních firem
a má právo jejich akreditaci pozastavit nebo i odebrat.
Ústředí FSC A.C. však samo není oprávněno vlastní certifikáty lesních majetků či podniků zapojených do spotřebitelského řetězce ani vydávat, ani odebírat.
Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi
vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá, a akreditovanou certifikační firmou.
STANDARDY
V zemích, kde jsou ústředím FSC A.C. uznány národní či
regionální standardy, musí být k hodnocení lesního hospodaření použity v plné míře. V případě, že takovéto
standardy neexistují, musí mít certifikační firma vytvořený všeobecný standard (generic standard) akreditovaný ústředím FSC A.C. tak, aby splňoval minimální
požadavky obsažené v celosvětově platných 10 principech, rozpracovaných do 56 podrobnějších kritérií platných též po celém světě (www.czechfsc.cz/principy.htm).
V případě, že existuje národní standard pouze
v pracovní verzi – případ České republiky, který ještě
nebyl schválen ústředím, ale jen národní iniciativou FSC
– musí certifikační firma při tvorbě všeobecného standardu k této pracovní verzi přihlížet. V okamžiku, kdy
jsou národní standardy akreditovány ústředím FSC, nahrazují automaticky v plném rozsahu všeobecný standard a držitel certifikátu má zpravidla 12 měsíců na to,
aby splnil požadavky vyžadované tímto standardem.
Certifikační firma je povinna držitele certifikátu o těchto změnách informovat. Aktuální stav tvorby Českých
národních standardů FSC pro lesní majetky najdete na

DOTAZY A PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Vlastník lesa musí nejprve kontaktovat akreditovanou
certifikační firmu (www.czechfsc.cz/firmy.htm). Na základě informací vlastníka o umístění a rozloze lesního
majetku a o převládajícím druhu lesa a lesnického hospodaření vysvětlí pracovníci certifikační firmy vlastníkovi,
co pro něj certifikace bude znamenat, podrobně popíší
postup certifikace a pošlou přihlášku, dotazník a standardy, podle kterých bude certifikace provedena (podrobněji v kapitole Standardy).
PŘÍPRAVA A SEBEOHODNOCENÍ
Na základě informací a standardů obdržených od certifikační firmy by měl vlastník nebo jeho lesní hospodář
podrobně projít všechny body a zhodnotit, zda činnosti
prováděné v lese a celý způsob hospodaření odpovídají
kladeným požadavkům. Doporučujeme si poznamenat
jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti týkající se interpretace, a pak je konzultovat při předběžném auditu. Je
třeba uvážit, zda nároky FSC splňujete nebo jste schopni a ochotni se zavázat změnit způsob hospodaření,
evidence či komunikace s veřejností tak, aby tyto požadavky byly v dohledné době splněny. Při přípravě na
certifikaci se také můžete obrátit na certifikační poradce. V případě, že se pro certifikaci rozhodnete, zašlete
certifikační firmě vyplněnou přihlášku a dotazník, na
jehož základě certifikátor vypočte přibližnou cenu za
provedení auditu. Veškeré údaje, které poskytujete certifikační firmě, jsou považovány za důvěrné a bez vašeho vědomí nesmí být použity k jiným účelům, než je
provedení auditu.
PŘEDBĚŽNÝ AUDIT
Certifikační firmy se mohou s vlastníkem dohodnout na
provedení předběžného auditu. Při něm si auditor udělá představu o místních přírodních podmínkách, způsobech a intenzitě zdejšího hospodaření, projde s vlastníky
a lesními hospodáři celý standard a vysvětlí veškeré nejasnosti týkající se procesu certifikace. Během návštěvy se inspektor podívá minimálně na lesní hospodářský
plán a evidenci. Inspektor má za úkol nashromáždit co
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nejvíce údajů, mimo jiné i najít organizace či osoby, které mají vztah k lesům v dané oblasti tak, aby tyto zájmové skupiny mohly být kontaktovány během vlastního
auditu.
Po ukončení předběžného auditu inspektor sepíše
zprávu, ve které shrne výsledky a podmínky pro provedení
vlastního auditu a předá ji vlastníkovi. Poté, co proběhne předběžný audit, není vlastník povinen pokračovat
v provádění plného auditu.
SMLOUVA O AUDITU
Rozhodne-li se zájemce o certifikát pokračovat
v certifikačním procesu, pošle mu certifikační firma
k podepsání smlouvu o auditu, jejíž součástí je i konečná cena za provedení. Na základě zjištění získaných při
předběžném auditu se její výše může lišit od původní
předběžné ceny. Certifikační firmy obvykle vyžadují zaplacení zálohy ještě před započetím příprav na provedení vlastního auditu.
PŘÍPRAVA NA AUDIT
Aby proces certifikace proběhl hladce, je třeba před
vlastní návštěvou certifikačního týmu shromáždit co

nejvíce informací. Inspekční tým je obvykle tvořen dvěma až třemi odborníky – lesníky, z nichž jeden musí být
specialistou na ekologii a jeden je místní expert se znalostí lesních typů, regionu a platné legislativy. Hlavní
inspektor přímo kontaktuje žadatele a domluví termín
auditu, který bude vyhovovat oběma stranám. Zajistit
překladatele na celou dobu návštěvy certifikačního týmu
bývá obvykle povinností žadatele o certifikát. V případě,
že to inspektoři uznají za vhodné, vyžádají si ještě před
auditem doplňující informace, písemné dokumenty
a mapové podklady k prostudování.
Nejméně jeden měsíc před auditem musejí být všechny zájmové skupiny se vztahem k certifikovaným lesům
informovány o přesném termínu. Aby byl průběh certifikace transparentní, jsou požádány o písemné připomínky k lesnímu hospodaření a k hodnocení jeho sociálních
dopadů. Konzultace s veřejností jsou jednoznačným
požadavkem FSC.
Popis vlastního auditu, mechanismu jeho hodnocení, udílení certifikátu a každoročního monitoringu naleznete v letním čísle Dobrého dřeva, nebo je možno
pročíst si jej na stránkách FSC ČR: www.czechfsc.cz/
kroky.htm.

Bohatě strukturovaný certifikovaný les barona Sebastiana von Rotenhahna. Foto: Petr Jelínek
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INFORMAČNÍ SERVIS
Další zdroje informací:
• české stránky o FSC: standardy FSC, akreditované
certifikační firmy, popis certifikačního procesu,
nejčastěji kladené otázky atd.: www.czechfsc.cz;
• ústředí Forest Stewardship Council A.C. v Bonnu,
vyčerpávající informace o systému FSC:
www.fscoax.org;
• přehled certifikátů FSC: www.certified-forests.org;
• základní informace o 2 950 certifikovaných
podnicích a jejich výrobcích: www.fscinfo.org;
• výrobky s certifikátem FSC v rámci celého světa:
www.certifiedwood.org/search-modules/SupplierSearch.ASP;
• obchodování s výrobky FSC: www.forestworld.com,
www.timberweb.com;

• lesy s certifikátem FSC: www.fscoax.org,
www.certifiedwood.org/search-modules/CertForests.asp;
• výrobky FSC v Rakousku, Švýcarsku, Německu:
www.wwf.ch, www.wwf.de, www.wwf.at/Projekte/
wald/fsc/;
• instrukce pro skupinovu certifikaci:
www.proforest.net;
• porovnání různých certifikačních systémů:
www.fern.org/Certification/certification_publications.htm, www.proforest.net;
• skupiny odpovědných podniků Global Forest And
Trade Network:
http://www.panda.org/forestandtrade/;
• skupiny odpovědných podniků WWF WOOD
GROUPS Švýcarsko, Německo, Rakousko:
www.wwfwoodgroup.ch, www.wwf.de/woodgroup,
www.wwf.at.

Zdroj: FSC A.C., www.fscoax.org.
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