DOBRÉ DŘEVO
Magazín pro certifikaci FSC

OBSAH

číslo 13, zima 2007

Certifikace v České republice a na Slovensku

FSC soutěž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FSC rozbieha projekt na podporu
výrobcov FSC produktov . . . . . . . . . 2
Reakce na tendenční článek
v Lesnické práci . . . . . . . . . . . . . . . . 2
6. valná hromada FSC ČR o. s. . . . . . 3
FSC kontrolované dřevo . . . . . . . . . . 3
Do nového roku s novým názvem . . 4
Vánoční FSC strom
před berlínskou radnicí . . . . . . . . . . 4
Stretnutie FSC národných
iniciatív v Banskej Bystrici . . . . . . . . 5

FSC soutěž
V minulém čísle magazínu Dobré dřevo jsme vás informovali
o tom, že FSC ČR vyhlásilo v září loňského roku soutěž o hodnotné ceny – sadu zahradního nábytku a knihy s přírodovědnou
tematikou. Soutěž je určena pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit.
Ke konci roku se nám v kanceláři sešlo již několik desítek odpovědí. Proto ani vy neváhejte a zapojte se. Soutěž pokračuje až do
května 2007. Cílem soutěže je mapování výrobků pocházejících
z šetrně obhospodařovaných lesů v obchodech, obchodních řetězcích a prodejnách s dřevěnými výrobky v České republice. Informace o nabízených výrobcích v obchodech jsou použity v české
databázi FSC výrobků – na internetových stánkách www.czechfsc.
cz – pod odkazem pro veřejnost a spotřebitele.
Jak se do soutěže zapojit?
Kontaktujte FSC ČR s následujícími informacemi:
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1. se kterými min. 3 výrobky označenými logem FSC jste se
v obchodě setkal/a,
2. uveďte číslo FSC certifikátu – je uvedeno na výrobku pod grafickým logem FSC (např. SA-COC-1031),
3. popište výrobek (např. sestava zahradního nábytku, násada na
rýč, vařečka, židle apod.),
4. uveďte název obchodu, kde výrobek prodávají (město, případně
i ulici),
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5. uveďte kontakt na sebe, abychom vám mohli
zaslat nazpět drobné ceny a v případě výhry i jednu z hlavních cen. Informace o odesílateli budou
použity výhradně pro potřeby slosování výherce
soutěže. Kontaktní údaje nebudou již dále použity žádným subjektem. Výjimka je možná pouze
v případě, že sám účastník soutěže požádá o další
informace.
Soutěž končí 31. května 2007.
Vylosování proběhne v červnu 2007.

Cieľom projektu je preto podporiť FSC výrobcov
a pomôcť im nájsť takých odberateľov, ktorí majú
záujem o FSC výrobky a tiež nájsť riešenie pre situáciu, kde na jednej strane v krajinách západnej Európy sa predajcovia sťažujú na nedostatok dodávateľov
FSC výrobkov, na strane druhej výrobcovia z krajín
strednej a východnej Európy pociťujú nedostatočný
dopyt po FSC výrobkoch, prípadne nevidia finančný
efekt pri predaji týchto výrobkov. Tento projekt je
modelový a aj v budúcnosti by mal viesť k lepšej spolupráci a komunikácii medzi certifikovanými firmami
a národnými iniciatívami.

Každý, kdo výše uvedené informace zašle do FSC
ČR, bude odměněn drobnými propagačními předměty pocházejícími z šetrně obhospodařovaných
lesů (vařečkou s logem FSC či dřevěnou tužkou
s logem FSC). Jedna osoba může zaslat různé informace i několikrát.

Národné iniciatívy z Velkej Británie, Holandska
a Talianska pracujú na strane dopytu a spolupracujú
s odberateľmi a predajcami FSC výrobkov. Národné
iniciatívy Poľska a Slovenska hľadajú partnerov medzi producentmi.

Pět vylosovaných výherců obdrží hodnotnou knihu
s přírodovědnou tematikou, jeden hlavní výherce
obdrží sadu zahradního nábytku.

FSC Slovensko chce osloviť výrobcov FSC produktov
v Čechách a na Slovensku s ponukou na zapojenie
sa do projektu.

Jak zasílat informace o výrobcích do FSC ČR?

Čo ponúkame

Vyberte si jeden, pro vás nejvhodnější, způsob:

• Sprostredkovanie predaja FSC výrobkov. Vyhľadávanie potenciálnych partnerov, ktorí majú primárny záujem kupovať FSC výrobky.
• Aktuálne informácie o trhu s FSC výrobkami.
• Účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch
v stánku FSC.
• Informácie a poradenstvo pri FSC certifikácii spracovateľského reťazca.
• Pomoc pri využití značky FSC pri propagácii
spoločnosti a jej výrobkov.
• Propagácia firiem zapojených do projektu v letákoch, článkoch a tlačových správach vydaných
v rámci projektu.
• Propagácia na našej webovej stránke a v elektronickom magazíne Dobré drevo.

• e-mailem: soutez@czechfsc.cz
• vyplnit formulář na internetových stránkách FSC
ČR www.czechfsc.cz
• poslat poštou na novou adresu: FSC ČR, Poděbradova 111, 612 00 Brno
• faxem: 545 211 383
Zapojte se i vy!
Pošlete nám informace o min. 3 výrobcích s logem
FSC, se kterými jste se v prodejnách v České republice setkali!
Soutěž je součástí aktivit projektu „Poradenství o odpovědném nakupování
dřeva a výrobků ze dřeva“, financovaného nadací NROS z prostředků EU.
Zdroj: FSC ČR, leden 2007

FSC rozbieha projekt na podporu
výrobcov FSC produktov

Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte nás:
• FSC Slovensko, Rudohorská 33, 974 11 Banská
Bystrica,
• e-mail: info@fscslovakia.sk,
• tel.: 048/471 6494, fax: 048/471 6414.
Zdroj: FSC Slovensko, január 2007

Medzinárodné centrum FSC v spolupráci s vybranými národnými iniciatívami rozbieha projekt (Broker
project) zameraný na zvýšenie a podporu obchodu
s FSC výrobkami.

Reakce na tendenční článek
v Lesnické práci

Hlavne v krajinách strednej a východnej Európy je
stále viacej certifikovaných lesov, ale iba malá časť
výrobkov z dreva sa dostáva na trh označená ako FSC
certifikovaný produkt. Je zrejmé, že niektorí výrobcovia z tohto regiónu majú problémy pri umiestnení
a predaji svojich certifikovaných výrobkov.

V listopadovém čísle 11/2006 časopisu Lesnická práce
byl otištěn článek Ing. Jana Řezáče „Certifikace FSC
dobrovolně, nebo násilím?“ Autor v něm na několika
místech nepoučeně a tendenčně kritizuje certifikační
systém FSC a Český standard FSC. V lednovém čísle
Lesnické práce 1/2007 na jeho článek reagují ředitel
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FSC ČR Mgr. M. Rezek a Ministerstvo životního prostředí ČR. Z reakce FSC ČR zde vybíráme:
„…Je nutno zde jasně vyvrátit vykonstruovanou
domněnku, že FSC ČR, o. s., nebo Ministerstvo
životního prostředí ČR usilovalo o vázání dotací
z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova
na získání certifikátu FSC. Ministerstvo zde pouze
použilo jeden indikátor standardu (6.3. XVI.) o ponechávání mrtvého dřeva a odkazovalo se na zdrojový
dokument (tedy Český standard FSC). Celá záležitost
byla poté pracovníky resortu zemědělství pozměněna
(citace celého principu 6 standardu), zbytečně zpolitizována a účelově využita některými lobby proti
systému dotací do lesního hospodářství obecně (viz
výroky činovníků Asociace soukromého zemědělství a Sdružení podnikatelů v lesním hospodaření
při Agrární komoře, pánů Votavy a Baláka v článku
na aktualne.cz dne 18. 9. 2006). Nepravdivé údaje
o vázání dotací na vlastnictví certifikátu pak byly
několikrát opakovány na stránkách Lesnické práce,
a to i samotnou redakcí….“
Celý text „Certifikace lesů FSC. Dobrovolné ocenění
dobrého hospodáře“ najdete na http://lesprace.silvarium.cz/content/view/973/100/
Zdroj: FSC ČR, leden 2007

byl začleněn do dotačního titulu Programu rozvoje
venkova. Je to poprvé, co byly dotační tituly vázány
na podmínky šetrného hospodaření v lese.
Výkonná rada sdružení též schválila statut pozorovatele pro státní podnik Lesy ČR, který na valné
hromadě zastupoval ing. Martin Zavrtálek. Statut
pozorovatele při FSC ČR mají i ministerstva životního prostředí a zemědělství.
Dále byly představeny, diskutovány a odsouhlaseny návrhy na změny v jednacím řádu a stanovách
sdružení. Změny se týkaly:
• názvu organizace z Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR na FSC ČR, o. s.,
• sídla sdružení z adresy Bratislavská 31, Brno na
Poděbradova 111, Brno
• názvu dokumentu Český standard FSC z původního České národní standardy FSC,
• stanovení procesu revize Českého standardu FSC,
• struktury a výše členských příspěvků.
Nově jmenovaný zástupce ředitele FSC ČR, ing.
Tomáš Duda, představil koncept tzv. kontrolovaného dřeva a navrhl možnosti jeho českého výkladu.
Sdružení po delší diskusi přijalo jeho definici pro
Českou republiku (viz samostatný článek v tomto
čísle).
Proběhlo setkání ekonomické sekce. Na předsedu
ekonomické sekce byl po skončení mandátu Vasila
Hutníka zvolen Ing. Milan Hron, správce certifikovaných lesů na Svitavsku. Místopředsedou byl zvolen
Miroslav Troják, MBA, reprezentující Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.
V závěru valné hromady ředitel sdružení představil
10 podmínek, na něž je vázána akreditace Českého
standardu FSC. Bude třeba provést několik změn
indikátorů standardu. K jejich řešení se na jaře sejde
standardizační komise a celkovou podobu standardu
bude muset opět schválit valná hromada sdružení
nejlépe na podzim 2007.
Zdroj: FSC ČR, listopad 2006

6. valná hromada FSC ČR o. s.
Již 6. valné hromady FSC ČR, organizované v České
Třebové 15. listopadu 2006, se zúčastnila polovina
z 32 členů sdružení.
Mgr. Michal Rezek prezentoval činnost sdružení
v posledním roce a současný stav certifikace FSC ve
světě a v ČR. Dále představil strategii FSC ČR na období 2007–2010, která byla vytvořena za účasti členů
a schválena výkonnou radou sdružení. V diskusi byly
zmíněny okolnosti vzniku sporu o indikátor Českého
standardu FSC k ponechávání mrtvého dřeva, který

Foto: Jednání valné hromady FSC ČR, o. s.

FSC kontrolované dřevo
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V tomto článku vám představíme koncept „FSC kontrolované dřevo“. Tento termín se vztahuje k druhu
certifikovaných výrobků FSC Mixed (FSC „smíšené“).
Při výrobě těchto výrobků se dá mimo minimálního
podílu „čistého“ FSC certifikovaného dřeva použít
jedině tzv. FSC kontrolované dřevo.
Jedná se o koncept, který má vyloučit z FSC Mixed
produktů dřevo pocházející z těchto pěti kategorií:

CHKO a NPR, NPP, PR, PP a má být použito v FSC
Mixed výrobcích, je nutné ověřit zda při těžbě nebyly ohroženy vysoké ochranářské hodnoty těženého
lesního ekosystému.
Pro více informací či konzultace o konceptu FSC
kontrolovaného dřeva kontaktujte naši kancelář na
e-mailu info@czechfsc.cz.
Zdroj: FSC ČR, leden 2007

1. Nelegálně vytěžené dřevo
2. Dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými
právy
3. Dřevo těžené v lesích, kde je hospodařením
ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota
4. Dřevo těžené z míst, které byly přeměněny z lesů
a dalších lesních ekosystémů na plantáže nebo
byly přeměněny na nelesní využívání
5. Dřevo geneticky modifikovaných dřevin
Koncept FSC kontrolovaného dřeva staví na definování tzv. „oblastí s nízkým rizikem“. Pro každou
z pěti kategorií se definuje oblast s nízkým rizikem
zvlášť.
• V případě, že necertifikované dřevo pochází (bylo
vytěženo) z oblasti, která je definována jako oblast
s nízkým rizikem, pak může být použito jako
surovina pro FSC Mixed výrobky.
• V případě, že dřevo nepochází z oblasti s nízkým
rizikem (čili je z oblasti s vysokým rizikem), je
třeba prověřit, zda-li se nejedná o dřevo z výše
uvedených pěti kategorií.
• Zjistí-li se, že dřevo nepochází z těchto pěti kategorií, může být použito jako surovina pro FSC
Mixed výrobky.
• Jestliže se jedná o dřevo spadající do alespoň jedné z výše uvedených pěti kategorií, pak nesmí být
použito v žádném FSC výrobku.

Do nového roku s novým názvem
Nevládní nezisková organizace, Pracovní skupina
pro certifikaci lesů FSC v ČR, má nový a kratší název
– FSC ČR, o. s.
Ke změně jsme se rozhodli přistoupit nejen z důvodu zkrácení názvu pro lepší srozumitelnost, ale i na
základě platnosti nové legislativy požadující vyjádření statutu organizace v jejím názvu, proto tedy
zkratka o. s. (občanské sdružení).
Nové identifikační a kontaktní údaje organizace
nyní jsou:
FSC ČR, o. s.
Poděbradova 111
612 00 Brno
Tel.: + 420 545 211 383
Fax: + 420 545 211 383
info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz
Kancelář FSC ČR vám přeje vše dobré do roku 2007
a děkuje za vaši přízeň.
Zdroj: FSC ČR, leden 2007

Definice „oblastí s nízkým rizikem“ se, podobně jako
vytváření národních standardů FSC pro lesní hospodaření, děje na národní úrovni prostřednictvím
národních iniciativ FSC.
FSC ČR přijalo na poslední valné hromadě v loňském
listopadu definici oblastí s nízkým rizikem vztahující
se na území České republiky v následujícím znění:
Oblast mimo I. a II. zóny národních parků, I. zóny
chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek je oblastí
s nízkým rizikem (ve vztahu ke kategorii č. 3).
Pro zbylé čtyři kategorie je celá Česká republika
oblastí s nízkým rizikem.
Shrnuto a podtrženo to znamená, že pochází-li dřevo necertifikované FSC z I. a II. zóny NP, I. zóny

Certifikace FSC ve světě
Vánoční FSC strom před berlínskou
radnicí
Před Červenou radnicí v Berlíně o vánočních svátcích zářila osmnáctimetrová vánoční jedle z lesa certifikovaného FSC. Strom pochází z lesa, který leží
severovýchodně od Berlína a který patří k městským
lesům hospodařícím podle pravidel FSC. Doposud
pocházely vánoční stromy z velké dálky – z Bavorska, Saska, dokonce i ze Švédska a byly dopravovány
nadměrnými transporty. „Že nám před radnicí letos
stojí „ekojedle“ ze zdejších lesů, mě opravdu těší“,
řekl úřadující starosta Berlína Klaus Wowereit.
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Vánoční strom zajistilo WWF Německo a Lesy města Berlín, které vsadili na šetrné lesní hospodaření.
„Možná, že se v Berlíně najdou vyšší, silnější nebo
špičatější stromy, ale jedle před červenou radnicí je
jistě tím nejzelenějším vánočním stromem Berlína,“
radoval se ředitel WWF Eberhard Brandes.
Zdroj: FSC Německo, prosinec 2006

Stretnutie FSC národných iniciatív
v Banskej Bystrici
V dňoch 6.–9. novembra 2006 sa v Banskej Bystrici
uskutočnilo stretnutie európskych národných iniciatív FSC. Stretnutia sa zúčastnilo 30 ľudí z 19 krajín
Európy. Stretnutie organizoval Európsky riadiaci tím
FSC (Guido Fuchs – FSC Švajčiarsko, Uwe Sayer – FSC
Nemecko, Michal Rezek – FSC ČR) a hostiteľom bola
národná iniciatíva FSC Slovensko.
Cieľom stretnutia bola výmena informácií, skúseností a posilnenie spolupráce medzi jednotlivými
národnými iniciatívami FSC v Európe. Hlavná časť
programu bola venovaná európskej stratégii, súčasnému postaveniu FSC v Európe, zabezpečeniu integrity, udržaniu dôveryhodnosti a zvýšeniu verejného
povedomia o FSC predovšetkým v strednej a východnej Európe. V rámci diskusie bol kladený dôraz na
konkrétne spôsoby spolupráce, financovania FSC
aktivít (fundraising) a rozvoj marketingových služieb.
Priestor na stretnutí dostali aj konkrétne spoločné
projekty, ako sú Broker projekt a Baltik projekt.
Posledný deň účastníci stretnutia navštívili prírodnú
rezerváciu Badínsky prales, ako príklad lesa s vysokou ochranárskou hodnotou.
Zdroj: FSC Slovensko, november 2006

Třetí světové setkání FSC papírenského
sektoru
Mezinárodní setkání zástupců firem z papírenského
sektoru certifikovaných systémem FSC se bude konat
23–24. ledna 2007 v německém Frankfurtu. Setkání
s názvem „3rd Global Paper Forum“ se bude konat
v rámci mezinárodního veletrhu „Paperworld“ tamtéž.
Držitelé certifikátu FSC, obchodní zástupci firem,
nákupčí, výrobci buničiny, celulózy i papíru, ale
i zástupci nevládních organizací jsou na setkání
vítáni.
Na programu setkání jsou panelové diskuse, semináře, informace o aktualizované směrnici o FSC papíru
a další.
Setkání je nejen příležitostí pro získání nových informací, ale zejména pro spojování nabídky s poptávkou, pro upevnění trhu s FSC papírem, pro uzavírání
či navazování obchodní spolupráce.
Pro více informací si na internetových stránkách
můžete vyhledat www.writingthefuture.org.
Zdroj: FSC A.C., prosinec 2006

MARKS AND SPENCER získali FSC
certifikát spracovateľského reťazca
Minulé leto M&S spravilo ďalší krok k ich politike
etického biznisu, keď získali FSC certifikát spracovateľského reťazca. Rozsah ich certifikátu pokrýva
nákup FSC zmiešaných zdrojov a FSC recyklovaného
papiera na produkciu marketingových a propagačných materiálov. M&S sú prvým obchodným reťazcom (high street retailer) vo Veľkej Británii, ktorý má
FSC certifikát.
M&S môže označovať poštu určenú držiteľom vernostných kariet s FSC logom. Štvrťročné výpisy
a obálky pre viac ako milión držiteľov M&S kariet
budú vyrobené z FSC papiera a budú označené FSC
logom. Takto budú označené aj týždenné propagačné
materiály a publikácie. M&S označuje logom FSC aj
obaly na sendviče, aby presvedčili svojich zákazníkov
že sú spoločnosťou s dobrou povesťou a so zodpovednou environmentálnou politikou.
Zdroj: FSC UK, november 2006

Zmeny v FSC politike o pesticídoch

Foto: Stretnutie európskych národných iniciatív FSC.

Na stretnutí v Bone 7. až 10. novembra 2006 zástupcovia spoločností s FSC certifikátom obhospodarovania lesa z Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a USA
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diskutovali o možnostiach lepšieho uplatňovania
FSC politiky o pesticídoch.
Zo stretnutia vyplynulo, že FSC dokumenty sú
vhodným nástrojom na vyrovnanie sa s problémami, ktoré vznikajú v tejto oblasti. Závery stretnutia
budú spracované, ako návrh podkladov pre expertnú
skupinu. Hlavným cieľom bude revidovať zoznam
kritérií, indikátorov a hranice pre vysoko nebezpečné
pesticídy nedovolené pre použitie v FSC certifikovaných lesoch. Ukončenie práce expertnej skupiny sa
očakáva v januári 2007.
Účastníci vyjadrili tiež záväzok a záujem minimalizovať negatívne sociálne a environmentálne dopady
vyplývajúce z používania pesticídov prostredníctvom uplatňovania politiky redukcie, odstraňovania
a nahradzovania pesticídov (tzv. 3R politika – reduce,
removal and replacement).
V polovici minulého roka začal proces revidovania
a posilňovania FSC politiky o pesticídoch. V prvej
konzultačnej fáze je „FSC-GUI-30-001 politika pre pesticídy: Sprievodca pri implementácii“ a „FSC- PRO-01-004
postup schvaľovania odchýliek od FSC politiky pre pesticídy“.
Ďalšie návrhy týchto dokumentov budú dostupné
v roku 2007.
Ak chcete získať viac informácií o zmenách FSC politiky o pesticídoch môžete kontaktovať aj priamo FSC
IC odbor politiky a štandardov na e-mailovej adrese:
f.katto@fsc.org.
Zdroj: FCS A.C., december 2006

FSC v číslech (ke dni 21. 12. 2006)
Celková certifikovaná plocha ve světě:
84.291.464 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření:
875
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce:
5400
V současné době jsou certifikáty FSC lesního hospodaření uděleny v 76 zemích světa a certifikáty FSC
zpracovatelského řetězce v 74 zemích světa.

Tabulka 1: Množství FSC certifikované lesní plochy
(v ha) ve vybraných zemích v Evropě
Země
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Velká Británie

Certifikovaná lesní
plocha v ha
9.636
2.501.501
21.427
22.267
1.064.004
9.490
15.325
1.988.480
438.360
22.108
1.069.122
59.475
193.166
578.679
162.324
6.579.417
5.039
1.124.412
9.855.696
162.899
132.055
10.444.880
428.351
790.141
1.692.525

Počet certifikátů
FSC
4
7
2
4
3
2
4
1
3
10
43
3
3
85
13
20
5
3
30
5
9
21
25
6
52

Tabulka 2: Počet certifikátů zpracovatelského řetězce (C-o-C) ve vybraných evropských zemích
Země
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie

Počet certifikátů FSC
89
2
2
20
65
29
15
130
49
22
180
28
97
12
416
352
360
47
25
38
21
21
57
110
281
646

Zdroj: FSC A. C., prosinec 2006
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Pozvánky
FSC Německo nabízí místa na veletrzích

Pozvánka na seminář o certifikaci FSC

FSC Německo nabízí všem FSC certifikovaným subjektům účast na stáncích FSC na mezinárodních
veletrzích pořádaných v Německu. Vystavovat svoje
výrobky z FSC dřeva můžete na těchto veletrzích:

Seminář je určen pro zájemce z nevládních organizací a center ekologické výchovy.

• INTERZUM 2007, Kolín, 9.–12. květen 2007, dřevo pro výrobu nábytku a vnitřní stavbu
• SPOGA 2007, Kolín, září 2007, zahradní nábytek
a zahradní dřevo

• lesním hospodaření podle Českého standardu
FSC,
• ekologické certifikaci FSC,
• hlavních principech certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce,
• certifikaci v České republice a na Slovensku a
• úloze nevládních organizací a center ekologické
výchovy při propagaci FSC, certifikovaných výrobků a
• zapojení veřejnosti do procesu certifikace.

Na veletrhu INTEZUM 2007 bude Odborný spolek dřevo z udržitelného lesního hospodaření pod
záštitou FSC Německo organizovat výstavní plochu
o velikosti 150 m2.
Účastnit se budou např. i tyto firmy: BrasPine Madeiras LTDA, Collins Companies, FurnierHandel GmbH,
Kay Pannier GmbH, Meisterteam LGF GmbH &
Co.KG, Intecfor GmbH, Precious Woods Ltd., Hugo
Kämpf GmbH & Co.KG und Holzimport Rahloff.

Seminář bude informovat o:

Seminář se bude konat ve středu 21. února 2007 od
10.00 hodin do 15:30 v přednáškovém sále CCSH
v Lipové ulici č. 26 v Brně.
Občerstvené pro účastníky zajištěno.

České a slovenské firmy jsou zvány!

)

Máte-li zájem o prezentaci své firmy na veletrhu, pro
bližší informace se obracejte na kancelář FSC ČR,
info@czechfsc.cz.

Pro více informací a pro přihlášení kontaktujte FSC
ČR, o. s., Poděbradova 111, Brno. Tel.: 545 211 383,
737 406 093, e-mail: info@czechfsc.cz.
Seminář je součástí aktivit projektu
podpořeného NROS financovaného
Evropskou unií.

Na tomto místĊ se mňže objevit
inzerce vaší spoleþnosti
vlastnící certiƉkát FSC, vaše nabídka certiƉkovaných výrobkň, vaše komerþní prezentace
(text + foto) apod.
Elektronický magazín Dobré dķevo je rozesílán na více než 2000 adres – dķevozpracovatelňm, lesním podnikňm a lesníkňm, obchodníkňm, vzdĊlávacím institucím, vybraným
pracovníkňm samosprávy i státní správy v ýeské republice a na Slovensku.
Ceník barevné inzerce v Dobrém dķevĊ:
1 stránka
1/2 stránky
1/4 stránky

8 000,- Kþ
4 000,- Kþ
2 000,- Kþ

V pķípadĊ vašeho zájmu o bližší informace nás kontaktujte na níže uvedené adrese
kanceláķe FSC, e-mailu: info@czechfsc.cz þi na telefonních þíslech:
+ 420 545 211 383, +420 737 406 093.
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Členství v FSC ČR

Máte-li zájem o členství v FSC ČR, obraťte se na nás.

Členství v organizaci FSC ČR, o. s. a jeho výhody:

Na uvedených kontaktech vám podáme bližší informace:

Občanské sdružení FSC ČR je otevřeno všem zájmovým skupinám se vztahem k lesnímu hospodaření
a využívání dřeva v širším slova smyslu.
Organizacím a jednotlivcům nabízí FSC ČR dva druhy členství: řádné a podporující. Tyto druhy členství
přinášejí následující výhody.
A. Výhody řádného členství:
• možnost ovlivňovat směřování a činnost sdružení,
včetně hlasovacího práva;
• možnost aktivně ovlivňovat podobu Českého standardu FSC pro lesní hospodaření;
• možnost užívání členství v české národní iniciativě prestižní mezinárodní organizace FSC A.C.
k propagačním účelům;
• marketingová výhoda před konkurenty;
• možnost slev na služby nebo produkty FSC ČR;
• přístup k čerstvým informacím o dění v FSC ČR
a ve světě prostřednictvím účasti na mailing listu
sdružení.
B. Výhody podporujícího členství
• možnost užívání podpůrného členství v české
národní iniciativě prestižní celosvětové organizace
FSC A.C. k propagačním účelům;
• propagace vaší společnosti na hlavní straně internetových stránek FSC ČR (www.czechfsc.cz), česká i anglická mutace, na stránky FSC ČR odkazují mimo jiné oficiální stránky FSC International
(www.fsc.org), ostatní evropské pobočky FSC
a stránky větších ekologických organizací v ČR,
stánky jsou hlavní branou pro zájemce o FSC
v ČR;
• propagace společnosti v elektronickém magazínu
Dobré dřevo – čtvrtletník o certifikaci, rozesílaný
prostřednictvím e-mailu na 2500 ověřených adres
v ČR a na Slovensku, největšími skupinami adresátů jsou dřevozpracovatelé, obchodníci se dřevem a dřevěnými výrobky, úředníci odpovídajících
resortů, lesníci, novináři a nevládní organizace;
• možnosti propagace člena na tiskovinách sdružení
či reklamy v elektronickém magazínu Dobré dřevo, individuální přístup, další služby možno upravit ve smlouvě o partnerství;
• marketingová výhoda před konkurenty;
• možnost slev na služby nebo produkty FSC ČR;
• přednostní přístup k čerstvým informacím o situaci na trhu s FSC výrobky v ČR i v zahraničí, individuální přístup – spojování nabídky s poptávkou
(která je zejména ze zahraničí);
• možnost ovlivňovat směřování a činnosti sdružení,
včetně účasti na tvorbě a revizi Českého standardu FSC pro lesní hospodaření (bez hlasovacího
práva).

e-mail: info@czechfsc.cz
telefon: + 420 545 211 383 či 737 406 093
adresa FSC ČR, Poděbradova 111, 612 00Brno.
Členství v FSC ČR vám umožní aktivně se podílet
na zavádění systému certifikace lesů a podniků ve
spotřebitelské řetězci, na revidování Českého standardu FSC, podle kterého probíhá certifikace lesních
majetků na území České republiky.
Vaše členství nám pomůže v naší práci. Děkujeme
všem členům za dosavadní podporu projevenou
v minulých letech. Velmi si jí vážíme.
FSC ČR, o. s.

Cerifikace lesů
a zpracovatelského řetězce
V tomto čísle přinášíme 1. část technické příručky
o certifikaci zpracovatelského řetězce pro výrobce
a dodavatele. 2. část bude součástí podzimního čísla
Dobrého dřeva.
Celou příručku najdete na www.czechfsc.cz, kde si ji
můžete stáhnout. Rádi Vám ji též na požádání zašleme poštou.

Certifikace zpracovatelského řetězce
Systém zpracovatelského řetězce FSC (CoC – Chain
of Custody) spojuje zodpovědné lesní hospodaření
a výrobu se spotřebiteli. Přímou účastí ve zpracovatelském řetězci FSC dávají firmy najevo, že podporují
environmentálně a sociálně zodpovědné lesní hospodaření a mohou své výrobky označovat logem FSC.
Certifikace zpracovatelského řetězce FSC je určena
firmám, které zpracovávají, přetvářejí nebo obchodují s lesními produkty certifikovanými FSC. Těmto
firmám pak umožňuje:
• identifikovat a kontrolovat své zdroje FSC certifikovaného a recyklovaného materiálu;
• ukázat svým zákazníkům, že splňují požadavky
FSC týkající se kontroly dřeva a dřevitého vlákna
necertifikovaného FSC;
• používat obchodní značky a štítky FSC a podpořit
tak odbyt svých výrobků na trhu.
Certifikace zpracovatelského řetězce FSC je také
dokladem plnění některých vládních a soukromých
politických opatření a ustanovení, například programu EU Ecolabel v oblasti nábytkářství.
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Technická příručka pro výrobce a dodavatele lesních produktů
Tato příručka je určena firmám, které potřebují znát
technické informace o certifikaci zpracovatelského
řetězce FSC. Předkládá výrobcům a dodavatelům lesních produktů klíčové pojmy a technické požadavky
standardu zpracovatelského řetězce FSC.
Firmy, které mají zájem o certifikaci FSC, by měly
kontaktovat některou z akreditovaných certifikačních
firem FSC a získat od ní úplné informace o požadavcích a podrobnostech certifikačního procesu. Kontakty na tyto firmy jsou k dispozici na internetových
adresách www.fsc.org a www.czechfsc.cz.

Zpracovatelský řetězec FSC
Hlavním cílem certifikace zpracovatelského řetězce
je zajistit dohled nad celým průběhem zpracovávání
FSC certifikovaného materiálu. Zákazníci mají možnost rozhodnout se pro FSC certifikované výrobky
o nichž vědí, že stojí na konci systému umožňujícího
ověřit původ dřeva z lesů, které jsou obhospodařovány podle důsledných ekologických a sociálních
požadavků mezinárodního certifikačního systému
FSC.
Požadavky FSC na zpracovatelský řetězec
se týkají pěti oblastí:
Část 1: požadavky systému kvality
Část 2: požadavky týkající se původu dřeva
Část 3: požadavky týkající se kontroly výroby a vedení záznamů
Část 4: požadavky týkající se FSC výrobků a jejich
značení

• firmy vyrábějící štěpku a produkty z dřevního
vlákna (např. buničinu a dřevotřísku);
• firmy vyrábějící aglomerované výrobky (např.
nábytek, překližku, dýhované dřevovláknité desky);
• firmy, které se zabývají výrobou nedřevěných
výrobků z lesů (např. lesní plody, houby).
Na obchodníky, zprostředkovatele, tiskaře, vydavatele a další profesní skupiny se vztahují jiné politiky
a standardy FSC.
Nové pojmy
Standard FSC „Zpracovatelský řetězec“ zavádí několik nových pojmů:
•
•
•
•
•
•

skupina výrobků FSC
FSC čistý materiál
FSC smíšený materiál
FSC recyklovaný
kontrolované dřevo
FSC kreditní systém

Uvedené pojmy jsou v této příručce podrobněji
popsány. Technické definice těchto a dalších termínů jsou součástí standardu „Zpracovatelský řetězec“
(FSC-STD-40-004).

Požadavky na systém kvality
Zpracovatelský řetězec je systém, který sleduje cestu FSC certifikovaného dřeva a výrobků ze dřeva od
převzetí surového materiálu přes jeho výrobní zpracování až po odeslání hotového výrobku. Firemní systém kvality je ukazatelem, jak firma dohled realizuje.
Požadavky na systém kvality se týkají vnitřních firemních procedur, školení personálu a vedení záznamů
a také dalších oblastí ve sféře působnosti certifikátu
– skupin výrobků a výrobních řad, na něž se vztahuje
certifikát zpracovatelského řetězce FSC.

Část 5: požadavky na dokumentaci
Firmy mají:
Tato příručka předkládá klíčové pojmy ze všech uvedených pěti oblastí.
Požadavky zpracovatelského řetězce FSC jsou v úplnosti popsány v dokumentu FSC standard „Zpracovatelský řetězec“ pro firmy dodávající a vyrábějící FSC
certifikované výrobky (FSC-STD-40-004). Firmy a široká veřejnost standard v plném znění naleznou na
internetových stránkách www.fsc.org/coc nebo www.
czechfsc.cz nebo se mohou obrátit na některou z certifikačních firem akreditovaných FSC. Tato příručka
nenahrazuje standard v jeho plném znění.
Požadavky popsané v této příručce se vztahují na
výrobce a dodavatele lesních produktů mezi než
patří:

• mít jednu osobu/pracovní pozici zodpovídající za
celý zpracovatelský řetězec firmy;
• zajistit, aby klíčové osoby (zaměstnanci a dodavatelé služeb) rozuměly své roli ve zpracovatelském
řetězci – firma stanovuje, poskytuje a dokumentuje nezbytná školení personálu;
• vést dokumentaci o procedurách týkajících se všech
dílčích prvků firemního zpracovatelského řetězce;
• dbát, aby záznamy a zprávy byly přesné, úplné
a aktuální;
• vytvořit a vést aktuální seznam všech skupin
výrobků, na něž se vztahuje certifikát zpracovatelského řetězce FSC;
• specifikovat každou skupinu výrobků vyrobenou z materiálu FSC čistý, FSC smíšený nebo
FSC recyklovaný.

• firmy vyrábějící řezivo (např. trámy a fošny);
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Jednou skupinou výrobků FSC bude výrobní
řada zahradních židlí vyrobených z borovice.

Definování skupin výrobků FSC
Skupiny výrobků FSC tvoří základní jednotku standardu „Zpracovatelský řetězec“. Skupina výrobků
FSC je výrobek nebo výrobní řada zhotovená z téhož
souboru vstupních materiálů zastoupených přibližně
ve stejném poměru.

Druhou skupinou výrobků FSC bude výrobní
řada zahradních židlí vyrobených z buku.
Skupinou výrobků FSC však nemůže být výrobní řada zahradních židlí z borovice, která je pak
nahrazena dřevem buku (nelze měnit druhy).

Firmy musí mít seznam všech svých skupin výrobků
FSC s podrobným popisem materiálů každé jednotlivé skupiny.

Borové dřevo, které se používá pro výrobu této
skupiny výrobků FSC, musí mít vždy stejný stupeň kvality. Není možné použít dřevo vyššího
či nižšího stupně kvality.

Příklady skupin výrobků FSC:
•
•
•
•
•
•

skupina borového oplocení
skupina lepeného vrstveného řeziva
skupina okenních rámů ze smrkového dřeva
skupina vícevrstvých podlahových krytin
skupina OSB desek
jednotlivý (konkrétní) papírový výrobek nebo
druh papíru
• sada zahradního nábytku (jeden stůl a čtyři židle)

Specifické požadavky na skupiny
výrobků FSC
Přijatelné

Příklad 3.
Papírenská linka vyrábí dva různé druhy papíru ve
směnách střídajících se po několika hodinách. První
druh papíru obsahuje 5% dřevního vlákna z čerstvého řeziva a 95% ze spotřebitelem použitého papíru.
Druhý druh papíru obsahuje 20% dřevního vlákna
z čerstvého řeziva a 80% ze spotřebitelem použitého
materiálu.
Jde o dva výrobky různé kvality, tedy o dvě
skupiny výrobků FSC – každá pro jeden druh
papíru.

Nepřijatelné

Výrobky zhotovené
ze směsi
jednotlivých složek
nebo druhů.

Odlišné výrobní řady
(různé druhy, kvalita
a/nebo hodnota)
v rámci jedné
skupiny výrobků
FSC.

Různé výrobní řady
se stejnou směsí
druhů, kvalitou
a hodnotou v jedné
skupině výrobků
FSC.

Střídání druhů
různé kvality a/nebo
hodnoty v rámci
jedné výrobní řady
FSC. V tomto případě
je třeba definovat
výrobky z různých
druhů dřeva jako
samostatné skupiny
výrobků FSC.

Příklad 1.
Skupinou výrobků FSC je ložnice (postel a 4 skříně).
Zásuvky skříně mohou být vyrobeny z ořechu
a ostatní části skříně z dubu.
Zásuvky však musejí být vyrobeny vždy z ořechu
a ostatní části skříně vždy z dubu (tatáž součást každé skříně/postele musí být vždy zhotovena z materiálu téhož druhu, téže kvality a/nebo hodnoty).
Příklad 2.
Dvě výrobní řady zahradních židlí vyrobené z FSC
certifikované borovice a buku.

Příklad 4.
Postel zhotovená z dřevovláknité desky s FSC certifikovanou dýhou. Dřevovláknitá deska není certifikována FSC.
Skupinu bude tvořit celý výrobek (postel), včetně všech jeho součástí.

Požadavky na zdroje dřeva a vlákna
Výběr dřeva a vlákna, ze kterých se vyrábějí výrobky
FSC, je základním kamenem zpracovatelského řetězce. Požadavky na původ materiálu jasně říkají, které
materiály lze použít na výrobky certifikované FSC,
co všechno musí firma uvést v přesném písemném
popisu těchto materiálů a jaké jsou podmínky jejich
přejímání a skladování.
Materiály používané na výrobky certifikované FSC
musí být buď:
•
•
•
•
•

FSC čistý
FSC smíšený
Spotřebitelem použité recyklovaný
Jinýé recyklovaný
Kontrolovaný

Veškerého ostatního materiálu (jako například skla,
kovů, plastů, nedřevního vlákna nepocházejícího
z lesních zdrojů (například z bagasy či konopí), minerálních výplní a chemikálií) se to netýká.
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Kategorie FSC materiálů
FSC čistý materiál (FSC Pure) je 100% FSC materiál
pocházející z lesa certifikovaného podle požadavků
FSC na lesní hospodaření. Tento materiál byl prodán
a/nebo zpracován firmou s certifikátem zpracovatelského řetězce FSC a označen jako FSC čistý.
FSC smíšený materiál (FSC Mixed) obsahuje směs
FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a/nebo materiálu z jiných kontrolovaných zdrojů. Byl zpracován firmou s certifikátem zpracovatelského řetězce a označen jako „FSC smíšený“. Tato
kategorie nahrazuje dřívější „procentuální“ kategorii
FSC materiálu.
Dřevo necertifikované FSC může být součástí FSC
certifikovaných výrobků pouze tehdy, jde-li o recyklované dřevo nebo o dřevo z kontrolovaných zdrojů.
Do kategorie spotřebitelem použitý recyklovaný
materiál (Post-consumer reclaimed) spadá dřevo
a/nebo dřevní vlákno z výrobku, které se vrací do
výroby poté, co byl tento výrobek používán dle svého
účelu jednotlivci či podniky.
Jiný recyklovaný materiál (Other reclaimed) označuje dřevo a/nebo dřevní vlákno získané v průběhu
výroby nebo po ní z výrobku, vedlejšího výrobku
nebo doplňujícího výrobku, které se pak vrací do
výroby (například papírenský výmět). Je recyklováno předtím, než se výrobek dostane ke konečnému
spotřebiteli.
Kontrolované dřevo není certifikováno FSC. Firma
však dbá na to, aby nešlo o:
• nelegálně těžené dřevo;
• dřevo z přirozených lesů, které byly vytěženy za
účelem přeměny lesní plochy na plantáž nebo za
účelem jiného nelesnického využití;
• dřevo z oblastí, kde jsou pošlapávána tradiční či
občanská práva;
• dřevo z lesů, jejichž vysoká ochranářská hodnota
je ohrožena;
• dřevo z geneticky modifikovaných stromů.

Specifikace a nákup materiálu na FSC
výrobky
Při specifikaci materiálu pro skupiny výrobků FSC
musí firmy zajistit splnění následujících náležitostí:
FSC čistý a FSC smíšený materiál
• dodavatelská firma má platný certifikát zpracovatelského řetězce FSC (CoC) nebo kombinovaný
certifikát lesního hospodaření a zpracovatelského
řetězce (FM/CoC)
• materiál je označen jako FSC čistý nebo FSC smíšený
• v dokumentaci o přepravě a na fakturách je uvedeno číslo FSC certifikátu dodavatelské firmy a potvrzení, že materiál je certifikován systémem FSC
Spotřebitelem použitý recyklovaný a jiný recyklovaný materiál
• jasný popis spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu vycházející z definic FSC
• doklad nezávislé verifikace spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu spolu s registračním
kódem dodavatelské firmy (nejde o číslo certifikátu FSC) nebo jeho obdobou (IČ)
Kontrolované dřevo
• firmy, které nakupují dřevo necertifikované FSC
a používají je jako příměs do výrobků spadajících
do skupin výrobků FSC, by se měly řídit standardem FSC kontrolované dřevo (FSC-STD-40-005)
• lesní podniky, které chtějí dodávat kontrolované
dřevo, by se měly řídit standardem FSC kontrolované dřevo pro lesní hospodáře (FSC-STD-30-010)
Přebírání a skladování materiálu
Firmy musí ověřit, zda je materiál identifikovatelný
a zda je dodán společně se správnými informacemi.
Více informací naleznete na internetových stránkách
FSC ČR www.czechfsc.cz nebo napište svůj dotaz či
připomínku na e-mail: info@czechfsc.cz.

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
Hordijk Houtimport a NEPCon.
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