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FSC ČR – Výroční zpráva 2007

Základní myšlenkou mezinárodní organizace FSC je podporovat environmentálně vhodné, sociálně 
přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování světových lesů, a tím napomoci chránit 
ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Za tímto účelem FSC vytvořilo unikátní systém 
lesní certifikace.

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 reprezentovány vyrov-
naným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.

Po třinácti letech působení, bylo na konci roku 2007 certifikováno více než 94 milionů hektarů 
lesa v 74 zemích světa. V obchodech je k dostání několik desítek tisíc druhů výrobků s logem FSC 
ze dřeva z certifikovaných lesů, obhospodařovaných podle důsledných ekologických, sociálních 
a hospodářských pravidel FSC. FSC ČR, o. s. je akreditovanou pobočkou mezinárodní organizace 
Forest Stewardship Council (FSC) s působností v České republice.

Občanské sdružení FSC ČR vzniklo v lednu 2002. Jsme nevládní neziskovou organizací, která se 
prostřednictvím prosazování certifikačního systému FSC věnuje propagaci a podpoře přírodě blíz-
kého lesního hospodaření a dřeva z certifikovaných lesů jako obnovitelného zdroje. Poskytujeme 
poradenství při certifikaci lesů a dřevozpracujících podniků podle principů certifikačního systému 
FSC.

FSC ČR sdružuje více než tři desítky vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních organi-
zací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické a sociální. 
Roli pozorovatelů přijali zástupci z Ministerstva životního prostředí ČR, z Ministerstva zemědělství 
ČR a ze státního podniku Lesy ČR.
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Standard pro šetrné hospodaření v českých lesích 
V roce 2006 byl nezávislou Akreditační jednotkou (Accreditation Services International GmbH) mezinárodní organizace Forest 
Stewardship Council (FSC) akreditován Český standard FSC, dokument, na kterém FSC ČR, o. s. pracovalo od roku 2002. 
Od září 2007 probíhají všechny certifikační audity lesního hospodaření na území České republiky podle Českého standardu 
FSC. Česká republika je tak stále první zemí regionu střední a východní Evropy, která má schválená národní pravidla pro 
certifikaci lesních majetků systémem FSC. V roce 2007 začal sběr podnětů pro revizi standardu. Sdružení vydalo brožuru 
„Komentovaný Český standard FSC“ s komentáři vysvětlujícími sporné nebo složitější požadavky standardu na ekologicky 
a sociálně šetrné lesní hospodaření.

Zrealizovali jsme seminář o přírodě blízkém lesním hospodaření a certifikaci lesů FSC. Semináře spojeného s exkurzí na 
ukázky přírodě blízkého lesního hospodaření města Solnice se zúčastnilo přes 40 lesníků.  

FSC v terénu
K 31. 12. 2007 byly v České republice certifikovány 4 lesní 
majetky o celkové rozloze 16 951 hektarů. Prestižní certifikát 
FSC získalo Hlavní město Praha. 

K šetrnému lesnímu hospodaření v souladu s požadavky 
certifikace FSC se veřejně přihlásil státní podnik Lesy ČR, když 
ohlásil další kolo certifikace na 3 lesních majetcích. Státní 
podnik testoval certifikaci FSC na lesním hospodářském celku 
Žehrov, který spadá pod lesní správu Nymburk. Proběhl zde 
přípravný audit.

Výkonná rada FSC ČR byla požádána o posouzení precedentní žádosti o výjimku ze zákazu použití Českým standardem 
FSC zakázaných chemických prostředků (pesticidů na bázi cypermetrinu) v souvislosti s vysokým stavem podkorního hmyzu. 
Pro další posouzení FSC International přijala toto stanovisko: „FSC ČR doporučuje povolit použití přípravků na bázi cyper-
methrinu, alfa-cypermethrinu a zeta-cypermetrtinu pouze v případě, že vlastník prokáže, že péči o les není možné zajistit 
jiným šetrnějším způsobem (např. mechanickým odkorněním nebo odvozem na náhradní skládku).“

Certifikát zpracovatelského řetězce FSC vlastnilo 21 tuzemských dřevozpracujících podniků, certifikát získal první český 
výrobce papíru OP papírna, s.r.o. a také podniky Koryna nábytek, s.r.o. a Bučovická pila, s.r.o. 

Propagace
Propagace certifikace FSC jakožto nástroje pro prosazo-
vání odpovědného, přírodě blízkého lesního hospodaření 
pokračovala mezi lesníky, dřevozpracovateli a obchodní-
ky. V létě byli vyhlášeni vítězové spotřebitelské soutěže 
o sadu certifikovaného zahradního nábytku a knižní ceny. 
Spotřebitelská kampaň pokračovala inzercí v časopisech 
(např. Respekt, Dům a zahrada, Ekolist, Veronika, Sedmá 
generace) a umístěním bannerů na různých webech. Na 
konci roku proběhla cílená spotřebitelská kampaň v Jiho-
moravském kraji, kde bylo FSC inzerováno na vozech 
městské hromadné dopravy a v denním tisku.

Hlavními partnery spotřebitelské kampaně byly v roce 
2007 desítky center ekologické výchovy a dalších ekolo-
gických organizací, které pomáhaly s distribucí nových 

Činnost FSC ČR

Propagace dřevěných výrobků s logem FSC na vozech 

městské hromadné dopravy v Brně, podzim a zima 2007.

Exkurze na FSC certifikované podrostní 

borovicové hospodaření v SRN pro pracovníky LČR, s.p.
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informačních materiálů. Pro tyto účely byly vydány dva typy nových plakátů, samolepky a nové letáky pro veřejnost. Vydali jsme 
též novou brožuru o odpovědném spotřebitelství výrobků ze dřeva “Jak nakupovat šetrné dřevo”. Zástupci center ekologické 
výchovy byli o FSC vyškoleni v rámci semináře, který pro ně FSC ČR pořádalo v Brně. 

Pokračovali jsme v distribuci propagačních FSC dřevěných předmětů. Několik set kusů bylo distribuováno prostřednictvím 
ekologických organizací a center ekologické výchovy ke zvýšení povědomí o významu loga FSC. 

Vydávání elektronického magazínu o certifikaci FSC „Dobré dřevo“ přineslo 3 nová čísla magazínu, která byla rozeslána na 
více než 2000 elektronických adres v České republice a na Slovensku. Sdružení prodávalo jím vydanou knihu „100 otázek a odpo-
vědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“ autorů Milana Košiče st. a Jana Metzla a začalo pracovat na přípravě 
obdobného titulu pro rok 2008. Připravili jsme tři články do časopisu Lesnická práce. 

V souvislosti s vydáním posledního dílu knihy Harryho Pottera jsme spolupracovali s nakladatelstvím Albatros na snaze vydat 
její českou verzi na FSC papíře. 

 

Poradenství
 

Kancelář FSC ČR konzultovala českým i zahraničním zpracovatel-
ským firmám a obchodníkům, kteří měli zájem o certifikaci zpra-
covatelského řetězce, FSC výrobky či dřevo z ČR. Zaznamenali 
jsme zvýšený zájem o certifikaci FSC v oblastech výroby a dis-
tribuce papíru a v polygrafii. Zaměstnanci kanceláře přednášeli 
o systému lesní certifikace FSC a odpovědném spotřebitelství 
výrobků ze dřeva několika neziskovým organizacím i firmám. 

Pro zástupce Lesů ČR, s.p. jsme připravili exkurzi do FSC certi-
fikovaných lesů v Bavorsku a Brandenburku. Sdružení se zapojilo 

Činnost FSC ČR

do připomínkování připravovaného Národního lesnického programu II na roky 2007 až 2013. Naši zástupci se účastnili více 
než desítky jednání pracovní skupiny v Brandýse nad Labem. 

Mezinárodní aktivity 
Zástupci sdružení diskutovali další možnosti mezi-
národní spolupráce na setkání evropských národních 
iniciativ FSC v Bonnu a v Sofii a FSC ČR vystupovalo 
v roli koordinátora činnosti organizace FSC v regi-
onu střední a východní Evropy. Poskytli jsme kon-
zultace švýcarské rozvojové agentuře (SIPPO) a FSC 
International Center. Přednášeli jsme na workshopu 
o kvalitě systémů certifikace lesů v Krakově. 

Za účelem zvýšení úrovně připravovaných národ-
ních standardů FSC v okolních zemích se nám podaři-
lo zorganizovat harmonizační setkání zástupců stan-
dardizačních komisí národních iniciativ FSC z ČR, 
Polska, Slovenska, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny. 
Výsledkem byla série doporučení jednotlivým standar-
dizačním komisím, jak sladit jejich národní standardy 
s okolními zeměmi. 

 

Seminář o lesní certifikaci FSC a přírodě blízkém 

lesním hospodaření v lesích města Solnice, červen 2007.

Propagační tužka z FSC dřeva. 
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Náklady 

Materiální náklady 59 858 Kč

Energie 7 449 Kč

Cestovné 80 072 Kč 

Opravy a udržování   1 428 Kč

Reprezentace 16 878 Kč

Ostatní služby 547 238 Kč

Mzdové náklady 600 559 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 198 458 Kč

Ostatní náklady 97 733Kč

Náklady celkem 1 609 673 Kč

 

 

Výnosy 

Vlastní příjmy 378 357 Kč

Členské příspěvky 131 473 Kč

Dotace a granty 993 385 Kč

Bankovní úroky 499 Kč

Ostatní 20 511 Kč

Výnosy celkem 1 524 225 Kč

 

Hospodářský výsledek – ztráta  85 448 Kč

V souladu se strategií sdružení se podařilo výrazným způsobem zvýšit část příjmů nepocházejících z grantů (až na třetinu 
příjmů) a to především poskytováním konzultací v rámci poradenského servisu sdružení a zvýšenými členskými příspěvky. 
Zbylá část příjmů je tvořena prodejem knih a drobných certifikovaných předmětů. 

Naši partneři (donoři) 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Ministerstvo životního prostředí ČR
Grassroots Foundation
International Visegrad Foundation
Jihomoravský kraj
 
 

Finanční zpráva FSC ČR
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Členové sdružení

Sociální sekce: 
Beskydčan, o. s., Horní mlýn, o. s., Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR 
(OS DLV), Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, o. s., Spolek pro obnovu venkova, o. s., Ješátko Petr.
 
Ekonomická sekce: 
Cech profesních kočí, o.s., Kontrola ekologického zemědělství, o. p. s., Lesní hospodářství Města Solnice, Lesy města Stříbra 
a. s., Městské lesy a zeleň, s. r. o., Obnova horských lesů o. s., Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, Svaz zaměstna-
vatelů dřevozpracujícího průmyslu, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. (IFER), Košulič Milan, Ing., Mach Petr.
 
Ekologická sekce:
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Ekologický právní servis, o. s., Greenpeace ČR, Sdružení přátel lesa, o. s., 
Společnost pro trvale udržitelný život, o. s. (STUŽ), Společnost přátel přírody, o. s., Správa Krkonošského národního parku, 
ZO ČSOP Veronica, Buček Antonín, Doc. Ing. CSc., Moravec Ivo, RNDr., Rezek Michal, Mgr., Schneider Jiří, Ing. Ph.D.

Čestní členové: 
Ing. Kaňák Karel, Ing. Košulič Milan st., Ing. Indruch Alois, Metzl Jan, Ing. Míchal Igor – in memoriam

Podpůrní členové: 
Arctic Paper, Dřevotvar družstvo, Hordijk Houtimport, NEPCon/Natural Systems

Výkonná rada FSC ČR, o. s.  

Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu venkova)
Zástupce – Alfonz Kokoška (Odborový svaz DLV)

Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – RNDr. Richard Višnák 

Ekonomická sekce:
Předseda – Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy)
Zástupce – Miroslav Troják, MBA (Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu)

Smírčí komise FSC ČR, o. s.: 
Ing. Petr Jelínek (sociální sekce), RNDr. Ivo Moravec (ekologická sekce), Petr Mach (předseda, ekonomická sekce)

Ředitel FSC ČR, o. s.: 
Mgr. Michal Rezek

Zástupce ředitele: 
Ing. Tomáš Duda

Kancelář FSC ČR, o. s. v Brně: 
Ing. Tomáš Duda, Šárka Grénarová, Mgr. Jaromír Němec, Mgr. Michal Rezek, Michaela Vodáková.

Na činnosti kanceláře sdružení se dále podíleli: 
Kateřina Ulmanová, Leo Knotek, Vasil Hutník, Ing. Jan Hrůza, Mgr. Jan Nejezchleb.

Občanské sdružení FSC ČR



FSC ČR, o. s.
Poděbradova 111
612 00 Brno
Tel./fax: 545 211 383
e-mail: info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz

Mezinárodní ústředí FSC
International Center Bonn
Charles de Gaulle 5 
Německo
Tel.: + 49 (228) 367 66 0
Fax: + 49 (228) 367 66 30
www.fsc.org
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