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Po novém logu a webových stránkách změnil grafickou i obsahovou podobu také informační bulletin ministerstva životní prostředí Zpravodaj MŽP. Zpravodaj je v nové podobě tištěn na papír
s logem FSC.
„Kvůli kvalitě barevného tisku jsme přešli od recyklovaného
papíru na papír s certifikátem FSC,“ vysvětluje vedoucí oddělení
PR a komunikace MŽP Barbora Pečová. „Věříme, že svým příkladem podnítíme další zájemce o využívání papíru s certifikací
FSC a tím i zájem dalších vlastníků lesa o tuto certifikaci,“ říká
Barbora Pečová.
Certifikace Forest Stewardship Council (FSC) je nejpřísnějším značením hospodaření v lesích. Značka zaručuje, že péče o lesy, z nichž
dřevo pro výrobu papíru pochází, splňuje nejnáročnější ekologické
požadavky. Další tituly, vydávané MŽP, tedy Věstník MŽP a Zpravodaj EIA, zůstávají nadále na recyklovaném papíře.
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Ilustrační foto, Jiří Schneider
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Přípravy certifikace KRNAP

Česká republika

Slovenská republika

Certifikáty spracovateľského reťazca

Po přípravném certifikačním auditu v lednu, proběhnul ve dnech 24. – 26. března hlavní certifikační audit
FSC v Krkonošském národním parku. Provedla jej certifikační firma NEPCon na podkladě Českého standardu FSC. Auditu se dále jako pozorovatelé zúčastnili
pracovníci Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů
(IFER) a občanského sdružení FSC ČR, aby zde sbírali
podněty pro revizi Českého standardu FSC. Výsledek
auditu bude znám nejpozději v květnu tohoto roku.
V prosinci 2008 se na Správě KRNAP ve Vrchlabí
uskutečnilo školení pro terénní pracovníky KRNAP,
kteří jsou nyní připraveni návštěvníkům parku
vysvětlovat principy lesního hospodaření v souladu
s požadavky certifikačního systému FSC a význam
značky FSC obecně.
Správa KRNAP, FSC ČR, IFER a Světový fond ochrany přírody (WWF) Norsko spolupracují na projektu
„Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle
standardu FSC v České republice“, podpořeného
grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.
Zdroj: FSC ČR, března 2009

Předaudit v KRNAP, leden 2009, foto Tomáš Duda

Prehľad o FSC certifikácii lesov
a spracovateľského reťazca v ČR a SR
Česká republika

Slovenská republika

Certifikáty obhospodarovania lesov
Hlavní město Praha

Gemerské regionálne
združenie vlastníkov
neštátnych lesov 1)

Lesy České republiky, s.p.
(LS Nymburk, LHC Žehrov)

Lesy SR, Odštepný závod
Považská Bystrica

Školní lesní podnik Křtiny

Lesy SR, š.p. B. Bystrica,
Odštepný závod Prešov

Sdružení vlastníku obecních
a soukromých lesu Svitavy 2)

Lesy SR, š.p. B. Bystrica,
Odštepný závod Trenčín
Mestské lesy, Bratislava
Obec Ľubica
Únia diecéznych lesov 3)

Bohemia Holz s.r.o.

Onertex, s.r.o.

Bohemia Sport Trade, spol.
s r.o.

UDAVA a.s.

Bučovická pila, s.r.o.

Mondi Business Paper SCP,
a.s.

DELTA Kardašova Řečice, a.s.

Exapro Slovakia spol.s.r.o.

DIPRO, výrobní družstvo
invalidů

DYHA Tirola, s.r.o.

Dřevotvar družstvo

Fagus

Dušan Panáček – INTER PAN

Hirjak-Hardwood, s.r.o.

Fairwood, s.r.o.

Homer Spiš s.r.o.

FINIDR, s.r.o.

Kronospan SK s.r.o.

Graspo CZ, a.s.

M.S.P.T. spol. s r. o.

H + H výroba a obchod spol.
s r.o.

Rettenmeier Tatra Timber
s.r.o.

Hamernik s.r.o.

SLOVWOOD Ružomberok,
a. s.

Janošík – Weekamp s.r.o.

Zolka, a.s.

Josef Hošek – dřevovýroba

SCP PAPIER, a.s.

Josef Vráblík–Ing.

POLYGRAF PRINT spol. s r.
o.

Kovocité a. s.

Lesopartner spol. s r. o.

Kronospan CR

JACONEL s.r.o.

Kronospan OSB

Greenform

Lesy hl.m. Prahy

Tlaciarne BB, spol. s r. o.

Moravia Books s.r.o.

Bučina DDD, spol. s r. o.

Olšanské papírny a.s.

Bratislavská papierenská
spoločnosť, spol. s r. o.

OP papírna, s.r.o.

BUKÓZA Export-Import, a. s.

Papyrus Bohemia s.r.o.

LEGNO EXPORT s. r. o.

Pila Olomucany

Swedwood Slovakia, s. r. o.,
odštepný závod Malacky I.
– Drevotrieska

Point CZ s.r.o

NEOGRAFIA, a.s.

Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Swedwood Slovakia, s. r. o.,
odštepný závod Malacky II.
– Nábytok

Schwan-STABILO ČR, s.r.o.

Swedwood Slovakia, s. r. o.,
odštepný závod JASNÁ

SIMBA TOYS Produktions,
s.r.o.

Swedwood Slovakia, s. r. o.,
odštepný závod Krásno

TECHO, a.s.

Swedwood Slovakia, s. r. o.,
odštepný závod SPARTAN

Těšínská tiskárna, a.s.

TOM & TOM, spol. s r. o.

Zdeněk Štůsek – dřevovýroba

Harmanec-Kuvert, s.r.o.
JUVA SLOVAKIA, spol. s r. o.

1) Skupinová certifikácia – členovia: Mestské lesy Košice, a.s,
Mestské lesy Dobšiná, s. r. o, Ing. Ján Lach – SHR, Obecné
lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o, Obecné lesy Smolnícka Huta,
s.r.o, Mestské lesy Revúca, s.r.o, Mestské lesy Sabinov, s.r.o,
Lesy Smolník s.r.o, Školské hospodárstvo Cemjata, Technické
služby mesta Prešov, a.s.
2) Skupinová certifikácia – členovia: Obec Bělá nad Svitavou, Brněnec s.r.o, Obec Chmelík, Obec Kamenná Hôrka, Obec Květná,
Obec Jedlová, Obec Březová nad Svitavou, Obec Čistá, Obec
Karle, Ing.Milan Hron, Ing.Božena Hronová
3) Skupinová certifikácia – členovia: PRO Populo Poprad s.r.o,
Lesy Jasov s.r.o., AP Andreas s.r.o, Pozemkové spoločenstvo
Liptovská Teplička, Mestské Lesy Poprad
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Nová brožura k účasti veřejnosti v FSC
Systém certifikace lesů
FSC si udržuje svou
důvěryhodnost prostřednictvím otevřenosti a transparentnosti na
všech úrovních rozhodování. Zprávy z certifikačních auditů jsou volně
dostupné na internetu
a součástí auditů jsou
konzultace s nejrůznějšími zájmovými skupinami – jedinci a skupinami se zájmem o lesní
hospodaření auditovaných lesních podniků. Jak se účinně a konstruktivně
zapojit do systému FSC a jednotlivých certifikačních
auditů shrnuje brožura „Účast veřejnosti v certifikaci
FSC“. Brožurka také radí zájmovým skupinám, jak
účinně uplatňovat své názory na práci certifikovaných subjektů, certifikačních firem i samotné organizace FSC.

používaného papíru příliš nehledí“, řekl Michal
Rezek z české pobočky FSC ČR.

SOCIAL, ENVIRONMENTAL
& ECONOMICAL RESPONSIBILITY

Zdroj: FSC USA, FSC International a FSC ČR,
leden 2009

FSC v číslach k 15. januáru 2009:
Celková certifikovaná plocha: 105 975 716 ha
Celkový počet certifikátov lesného hospodárstva:
945

ÚČAST VEŘEJNOSTI V CERTIFIKACI FSC

Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace
lesů systémem FSC

1

Brožura je v českém jazyce dostupná na tematických
stránkách www.stakeholder-involvement.org a stránkách české pobočky FSC www.czechfsc.cz.
Zdroj: FSC ČR, leden 2009

Certifikace ve světě

Celkový počet certifikátov spracovateľského reťazca:
11847
V súčasnosti sú FSC certifikáty lesného hospodárenia vydané v 81 krajinách a FSC certifikáty spracovateľského reťazca v 92 krajinách.
Tabuľka 1: Výmera FSC certifikovaných lesov (v ha)
vo vybraných krajinách Európy k 15. januáru 2009
Krajina

Výmera FSC certifikovaných lesov
(v ha)

Počet FSC certifikátov obhospodarovania lesa

Belgicko

9 665

4

Bielorusko

2 395 101

6

Bosna a Hercegovina

170 927

4

Bulharsko

104 202

5

Česká republika

16 559

4

Dánsko

110 153

4

Estónsko

1 083 075

3

Obama začíná s FSC

Fínsko

656 352

3

Francúzsko

33 058

3

Nově zvolený prezident Spojených států amerických, Barack Obama, potvrdil očekávanou změnu
environmentálního chování Bílého domu, když více
než milion pozvánek na svou slavnostní inauguraci
rozeslal na papíře s certifikátem FSC. Mezinárodně
platná značka FSC zaručuje, že dřevo pro výrobu
papíru pochází z lesů, které byly obhospodařovány
podle přísných ekologických, sociálních a hospodářských standardů, nebo jde o recyklovaný papír.

Holandsko

151 794

6

Výběr papíru s prestižním certifikátem FSC novou
Obamovou administrativou představuje významný
přelom v praxi zeleného nakupování veřejných institucí v USA a stává se precedentem pro další vládní
instituce. „Jsme velmi hrdí na to, že se prezident
Barack Obama a jeho tým rozhodli použít papír s certifikátem FSC pro pozvánky na svou inauguraci. Volba FSC papíru je důkazem jeho závazku ke změně“,
řekl ředitel FSC Andre de Fraitas.
„Užití recyklovaného papíru či papíru s logem FSC
snižuje dopad výroby papíru na lesy. Už první krok
Baracka Obamy je dobrým příkladem k následování
pro české veřejné instituce, které zatím na původ

Chorvátsko

2 018 987

1

Írsko

650 802

2

Litva

623 023

27

Lotyšsko

1 625 135

4

Luxembursko

11 352

2

Maďarsko

251 906

4

Nemecko

466 094

57

Poľsko

5 732 926

16

Rakúsko

4 457

3

Rumunsko

973 989

3

Rusko

18 310 911

56

Slovensko

174 083

7

Slovinsko

270 840

1

Srbsko

169 109

2

Španielsko

83 924

9

Švajčiarsko

582 800

18

Švédsko

8 650 280

18

Taliansko

48 645

11

Ukrajina

1 241 930

13

Veľká Británia

1 636 769

101
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Tabuľka 2: Počet certifikátov spracovateľského
reťazca (CoC) vo vybraných krajinách Európy
k 1. marcu 2009
Krajina

Počet certifikátov
spracovateľskéhoreťazca (CoC)

Belgicko

182

Bielorusko

4

Bulharsko

5

Bosna a Hercegovina

9

Česká republika

32

Dánsko

95

Estónsko

48

Fínsko

38

Francúzsko

287

Holandsko

682

Chorvátsko

92

Írsko

62

Litva

47

Lotyšsko

114

Luxembursko

10

Maďarsko

17

Nemecko

859

Nórsko

17

Poľsko

384

Rakúsko

73

Rumunsko

28

Rusko

68

Slovensko

33

Slovinsko

36

Španielsko

137

Švajčiarsko

392

Švédsko

161

Kontrolované dřevo z Karpat
FSC ČR, česká pobočka mezinárodní organizace
FSC, moderovala 19. ledna 2009 setkání národních
iniciativ FSC z České republiky, Polska a Slovenska
k harmonizaci tzv. hodnocení rizika pro kontrolované dřevo. Kontrolované dřevo tvoří součást certifikovaných výrobků s logem FSC Mixed (smíšené).
FSC pro jednotlivé země určuje stupeň rizika pro
následující kategorie: dřevo z nelegální těžby, z lesů
s vysokou ochranářskou hodnotou, z oblastí porušování lidských práv, z lesů s GMO stromy a z oblastí
lesů přeměněných na plantáže. Cílem konceptu je
vyloučit z certifikovaných výrobků dřevo pocházející
z nejkontroverznějších zdrojů.
Jedním ze závěrů diskuse byla shoda na tom, že
dřevo z celosvětově významného ekoregionu Karpat bude muset procházet vyšší kontrolou před tím,
než se může stát součástí FSC výrobků. Karpatské
lesy tedy nelze bez dalšího dokladování pokládat
za oblast s nízkým rizikem pro kontrolované dřevo. Rizikem u něj může být především nešetrná
těžba v tzv. lesích s vysokou ochranářskou hodnotou a také vyšší podíl nelegální těžby, který byl
zaznamenán zejména na Slovensku. Dodavatel
dřeva bude muset při certifikaci kontrolovaného
dřeva auditorovi prokázat (prostřednictvím vlastního verifikačního programu), že tato rizika byla
eliminována.
„Společný postup v sousedních zemích je důležitý
pro nastavení stejných pravidel v příhraničních regionech, aby v některých zemích nedocházelo vlivem
přísnějšího přístupu k ekonomickým ztrátám, ale ani
k ekologickému dumpingu“, říká Ing. Tomáš Duda
z FSC ČR.

Taliansko

388

Ukrajina

5

Veľká Británia

1647

Novou, harmonizovanou verzi hodnocení rizika pro
kontrolované dřevo v ČR bude na jaře 2009 projednávat výkonná rada sdružení FSC ČR.

Zdroj: FSC A. C., marec 2009
Zdroj: FSC ČR, leden 2009

FSC certifikácie v pralesoch
Konžskej panvy
Pralesy v Konžskej panvy sú po Amazonskom pralese
druhé najväčšie na svete a považujú sa za jedny z najvýznamnejších z hľadiska biodiverzity. Sú domovom
pre viaceré domorodé kmene. O to viac sú potešiteľné správy, že FSC certifikácia prináša zodpovedné
obhospodarovanie lesov aj do tejto oblasti.

Ilustrační foto

Na konci roku 2008 boli vydané dva certifikáty pre
lesy, ktoré sú obhospodarované spoločnosťami
Rougier Gabon and Precious Woods Gabon. Tieto
certifikácie predstavujú vôbec prvé FSC certifikované lesy v Gabone pričom certifikovaných bolo spolu
1 304 962 ha lesov.
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V Kamerune bol zas vydaný certifikát pre lesy
obhospodarované francúzskou spoločnosťou PASQUET Group a tento certifikát je v poradí už štvrtým v Kamerune. Ako uviedol hovorca spoločnosti,
príprava na certifikáciu spoločnosti trvala viac ako
4 roky a výsledkom je certifikovaný les o rozlohe
341 708 ha.

sociální sekce jih; Alan Thorne, ekonomická sekce
sever a Timothy Synnott, ekonomická sekce jih.
Proces revize se bude řídit Procedudou pro tvorbu
a schvalování sociálních a ekologických standardů
FSC (PRO-01-001 verze 2-0).
Zdroj: FSC International, únor 2009

Treba vyzdvihnúť, že certifikácia okrem dodržiavania enviromentálnych kritérií, prináša viac práv pre
miestne obyvateľstvo, hlavne domorodých Pygmejov,
ktorí sú životne odkázaní na les.
Certifikované spoločnosti obhospodarujú lesy na
základe koncesie a kontrolujú aj ďalšie stupne spracovateľského reťazca od ťažby, cez spracovanie, až
po vývoz drevných produktov.
Väčšina produkcie ide na európsky a americký trh,
kde legislatíva postupne v čoraz väčšej miere vyžaduje potvrdenie o zodpovednom pôvode drevnej suroviny.
Zdroj: FSC AC, február 2009

Veletrh Paperworld ve znamení FSC
Na letošní veletrh Paperworld ve Frankurtu nad
Mohanem (30. 1.-2. 2.) přijelo okolo 44 tisíc návštěvníků ze 156 zemí. Příchozí se měli možnost
setkat s 2 054 vystavovateli z 60 zemí, kteří zde
v rámci hlavního světového veletrhu pro papír,
kancelářské a psací potřeby, prezentovali novinky
a trendy.
Díky místní národní iniciativě FSC, FSC Německo,
které bylo také mezi vystavovateli, se dobře známému logu nedalo na veletrhu vyhnout. Stánek FSC
byl velmi dobře navštěvován. Jak zainteresovaní spotřebitelé, tak podnikatelé se informovali na
fungování systému FSC. Díky prezentaci sponzorů
a jejich výrobků na stánku FSC, mohli návštěvníci
získat představu o tom, co všechno je možné vyrobit
s prestižním logem šetrného původu FSC.
Pro vážnější zájemce byl zorganizován workshop
„úvod do standardu COC pro tiskařský a papírenský
obor“. Ředitel FSC Německo, Dr. Uwe Sayer, zde
prezentoval aktuální téma „Papír FSC – napětí mezi
eukalyptovými plantážemi a recyklací“.

Ilustrační foto Juraj Vysoký

Revize principů a kritérií FSC
Principy a kritéria FSC (FSC-STD-01-001) jsou základním dokumentem pro certifikaci lesů FSC. 10 principů a 56 kritérií popisuje, jak mají být lesy obhospodařovány, aby byly naplněny sociální, ekonomické,
ekologické, kulturní a duchovní potřeby současných
a budoucích generací. Po 15 letech jejich ověřování
v praxi ve více než 80 zemích světa zahájila mezinárodní organizace Forest Stewardship Council jejich
revizi. Členové FSC zvolili z 18 uchazečů šestičlennou komisi, která revizi povede tak, aby byly shodně
zastoupeny všechny zájmy (jednotlivé odborné sekce
a geopolitický Sever a Jih).
Šestici vybraných tvoří: John Palmer, ekologická sekce sever; Bastiaan Louman, ekologická sekce jih; Elisa
Pardo Vegezzi, sociální sekce sever; Chris van Dam,

Rozhovory s velkými FSC certifikovanými vystavovateli opět jasně ukázaly, že v papírenském a tiskařském
sektoru získává certifikát FSC stále větší význam.
O situaci na poli certifikace papíru včetně seznamů
certifikovaných firem a jejich produktů se lze dočíst
na internetových stránkách www.fsc-paper.org.
Paperworld byl pro FSC i tento rok úspěchem. FSC
Německo poděkovalo následujícím firmám, které jim
umožnily se veletrhu zúčastnit:
Messe Frankfurt GmbH
Mondi Business Paper Sales GmbH
Nordland Papier GmbH
Portucel Soporcel
Suzano Papel e Celulose S/A
Petersen Allpa GmbH
Papyrus GmbH
STABILO International GmbH
Tullis Russell Papermakers Ltd
A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH
DREWSEN Spezialpapiere Gmbh & Co. KG
Antalis GmbH
Zdroj: FSC Německo, březen 2009
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Vysoké hodnotenie pre FSC od Dánskych
firiem
Prieskum v Dánsku dokázal, že FSC má u firiem vysoké
hodnotenie. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že viac
ako 70% respondentov je veľmi spokojných s ich certifikátom alebo licenciou. Takmer tretina respondentov potvrdila zvýšenie dopytu po FSC certifikovaných
výrobkoch počas minulých 12-24 mesiacov. Okolo 20%
spoločností uviedlo, že FSC certifikácia alebo licencia
na používanie FSC loga im umožnila zvýšiť predaj.
Skoro 50% respondentov uviedlo, že FSC certifikát
im umožnil získať prístup na nové trhy a 40% verí,
že s pomocou obchodnej známky FSC získali viac
klientov.
Prieskum medzi FSC certifikovanými firmami a držiteľmi licencie na používanie FSC loga vykonala národná
iniciatíva FSC Dánsko.
Zdroj: FSC Dánsko, január 2009

FSC stále jedničkou, potvrzuje WWF
Světový fond ochrany přírody (WWF) v únoru 2009
zveřejnil svoje stanovisko k revizi systému řízení
certifikačního systému PEFC (Programme for the

Endorsement of Forest Certification Schemes). Ve
stanovisku potvrzuje, že certifikační systém FSC stále nejlépe a jako jediný splňuje požadavky největší
nevládní ekologické organizace na světě.
Světový fond ochrany přírody spolu s odborníky
Světové banky připravili v červnu 2006 metodologii
„Průvodce hodnocením systémů lesní certifikace“ pro
hodnocení kvality a důvěryhodnosti různých certifikačních systémů. Jednotlivá hodnocení a srovnání
systémů FSC a PEFC poté vždy potvrdila postavení
certifikace FSC na špici oboru.
WWF vidí přednosti systému FSC v tom, že:
• přináší významná zlepšení lesního hospodaření
přímo v lese,
• zachovává rovnovážné zastoupení všech hlavních
zájmových skupin,
• je založeno na věrohodných a nezávislých auditech,
• nezavádí konflikt zájmu při certifikačních rozhodnutích,
• zahrnuje transparentní zprávy z auditů a rozhodovací procedury,
• chová se konzistentně v různých zemích.
Podle WWF FSC potřebuje vylepšit praxi používání tzv. obecných standardů v zemích, kde nejsou
národní standardy FSC. PEFC naproti tomu musí
vylepšit celou řadu aspektů fungování certifikační-

Ilustrační foto WWF International
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ho systému, jako je transparentnost v rozhodování
a uveřejňování zpráv z auditů, vyrovnané zastoupení
zájmových skupin v diskusi i při rozhodování a také
schopnost prokázat zlepšení v samotné praxi lesního
hospodaření.
WWF i nadále spatřuje význam důvěryhodných
systémů lesní certifikace jako nástroje k prosazování odpovědného lesního hospodaření. Celé stanovisko WWF a několik dalších předchozích srovnání různých certifikačních systémů ze strany WWF
a Světové banky najdete na http://www.fsc.org/news.
html?&tx_ttnews[tt_news]=96&tx_ttnews[backPid]=
22&cHash=190aefaf50.

Volvo používa FSC papier v príručkách
pre zákazníkov
Automobilový priemysel v súčasnosti stojí pred
novými výzvami, medzi ktoré patrí aj využívanie
recyklovaných surovín. Aj preto automobilka VOLVO
využíva recyklované suroviny v najnovšom modely
XC60.
V nadväznosti na túto politiku sa spoločnosť VOLVO rozhodla vytlačiť všetky užívateľské príručky pre
zákazníkov na FSC recyklovanom papieri. Spoločnosť
sa rozhodla pre FSC papier hlavne preto, že FSC je
dobre známa značka a podporuje zodpovedný prístup k lesom.

Zdroj: FSC International a WWF, únor 2009

První certifikovaný gin
Belgická likérka Leukenheide, založená v roce 1883,
zahájila prodej ginu v lahvích s hrdou etiketou FSC.
Po získání certifikátu zpracovatelského řetězce může
likérka vyrábět certifikovaný gin ze zelených borových šišek, pocházejících z certifikovaného lesa
Domeinbos Pijnven. Ten je součástí větší skupiny
lesních podniků, certifikovaných od roku 2006.
Certifikovaný gin je dalším z řady nedřevních produktů lesa, prodávaných s logem FSC. Dalšími výrobky jsou například korkové zátky, obuv a výrobky
z přírodního latexu, ořechy či esenciální oleje pro
lékařské a kosmetické účely.
Zdroj: FSC Belgie, únor 2009

Odhadované množstvo papiera použité na používateľské príručky by malo presiahnuť 250 ton za rok,
pričom príručky budú vytlačené do 27 rôznych jazykov.
Zdroj: NEPCon Newsletter, február 2009

Najväčší kanadský stavebný obchodný
reťazec preferuje FSC výrobky
V závere roku 2008 najväčší kanadský stavebný
obchodný reťazec RONA oznámil, že prijal novú
politiku obstarávania výrobkov z dreva, ktorá uprednostňuje FSC certifikovaných výrobky.
Firemná politika si stanovila ciele ohľadom zvýšenia
predaja certifikovaného stavebného dreva, pričom
v roku 2012 by najmenej 25% stavebného dreva malo
pochádzať z FSC certifikovaných lesov a 90% dreva
by malo mať identifikovateľný pôvod.
Nová politika preferuje FSC výrobky nielen pred
necertifikovanými, ale aj pred inými certifikačnými
schémami. RONA vyzdvihla FSC certifikát špeciálne
pre jeho štandard obhospodarovania lesov, ktorého
priority sú rešpektovanie práv domorodého obyvateľstva a ochrana biodiverzity, čím sa výrazne líši od
iných schém certifikácie lesov.
Viacero spoločností, ktoré nakupujú drevo z kanadských lesov sa snaží vyhnúť drevu, ktoré pochádza
z lesov z vysokou ochranárskou hodnotou a preto
preferujú FSC. Podľa Greenpeace Kanada je politika
spoločnosti RONA jednou z najprísnejších, a takáto
politika môže zabezpečiť udržateľnosť drevnej suroviny pre stavebný sektor.
Zdroj: FSC Kanada, január 2009

Foto certifikovaný gin, FSC Belgie, prosinec 2008
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Pozvánka na seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC

FSC ČR, o.s. a Asociace českého papírenského průmyslu ve spolupráci s certifikační firmou NEPCon zve
české a slovenské firmy na seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC):

Jak certifikovat zpracovatelský řetězec FSC CoC

Seminář proběhne pod záštitou Konfederace lesnických a dřevařských svazů.
Bude se věnovat požadavkům mezinárodního systému FSC na certifikaci podniků ve zpracovatelském
řetězci a nově představí podmínky pro certifikaci tzv. kontrolovaného dřeva (FSC controlled wood), tj.
necertifikovaného podílu materiálu při výrobě FSC výrobků.
Seminář je určen všem typům podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru včetně obchodních
společností. Část programu bude specificky věnována problematice FSC pro podniky průmyslu papíru
a celulózy, jiná část bude věnována tiskárnám.
Seminář proběhne ve čtvrtek 18. června 2009 od 10 hod. v hotelu Myslivna v Brně. Předpokládané
ukončení je v 16 hod.
Namístě bude možnost osobních konzultací se zástupcem akreditované certifikační firmy.
Účastnický poplatek je 2000 Kč za osobu pro podniky pod 50 zaměstnanců a 4000 Kč za osobu pro podniky
nad 50 zaměstnanců. Poplatek se bude platit dopředu, nejpozději 5. června 2009. Cena zahrnuje oběd
a občerstvení, informační materiály a sborník ze semináře.
Přihlášky je třeba zaslat e-mailem na info@czechfsc.cz nebo faxem na 545 211 383 do 5. června 2009.
O přihlášku je možné napsat na info@czechfsc.cz nebo volat kancelář FSC ČR na 545 211 383.

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Podporující členové FSC ČR:
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