


FSC ČR - Výroční zpráva 2013
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je pod-
porovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhos-
podařování světových lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované lesy a jejich 
obyvatele. 
Struktura organizace FSC odráží základní principy Agendy 21, přijaté na Summitu Země v Riu de 
Janeiru v roce 1992 a hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou reprezentovány vyrov-
naným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Po téměř dvaceti letech působení FSC bylo na konci roku 2013 certifikováno více než 190 milionů 
hektarů lesa v 81 zemích světa. Na ně navazuje více než 26 000 podniků ve zpracovatelském 
řetězci dřeva a papíru a jejich počet od roku 2011 narůstá meziročně o více než 10 %. Rostou také 
počty FSC certifikovaných výrobků v obchodech. K dostání je několik desítek tisíc druhů produktů 
s logem FSC ze dřeva z certifikovaných lesů, obhospodařovaných podle důsledných ekologických, 
sociálních a hospodářských pravidel FSC.
FSC ČR (Fairwood, o. s.) je národní kanceláří mezinárodní organizace Forest Stewardship Coun-
cil (FSC) s působností v České republice. Občanské sdružení FSC ČR vzniklo v lednu 2002 a     
podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpra-
covatelském řetězci v ČR. Věnuje se také propagaci a vzdělávání o FSC přírodě blízkém lesním 
hospodaření mezi veřejností. 
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 Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR 
a státního podniku Lesy ČR.
FSC® F000207
Foto na titulní stránce: Tomáš Trojan, Jeden z nich - 2. místo ve fotografické soutěži FSC ČR.                         
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Činnost FSC ČR

Lesnický program a certifikace
 
Lesnictví
V Poděbradech proběhlo dvoudenní setkání Standardizační komise FSC ČR, kde byly pro-
jedány připomínky k Českému standardu FSC od mezinárodního ústředí organizace Forest 
Stewardship Council. Výsledná verze byla předložena k veřejné konzultaci a následně členům 
FSC ČR na Valné hromadě, která se konala v 25. června v Brně. Přírodě blízké lesní hospo-
daření a systém FSC jsme prezentovali na třech přednáškách/seminářích pro lesnickou ve-
řejnost. Vydali jsme také leták o způsobech lesního hospodaření a dále úspěšně distribuovali 
knihu Jana Metzla a Ing. Milana Košuliče st  o přírodě blízkém lesním hospodaření.
V lednu byla mezinárodním FSC schválená z pohledu konceptu Kontrolovaného dřeva Rizi-
ková analýza pro Českou republiku, jehož tvorbu v předchozím roce facilitovalo FSC ČR a do 
kterého se zapojili čeští dřevozpracovatelé, nevládní organizace i státní instituce. Česká re-
publika byla v tomto procesu vyhodnocena jako oblast s nespecifikovaným rizikem z pohledu 
možného výskytu nelegálního dřeva.
Zpracovatelský řetězec
Pokračovali jsme v poradenském servisu zpracovatelským firmám a provozovali jsme také 
telefonicku poradenskou linku. Prezentovali jsme o FSC na dvou seminářích na téma Naří-
zení o dřevě (EU TR) – nové legislativy Evropské unie k omezení dovozu a obchodování s 
ilegálním dřevem a dřevěnými výrobky.
Ve spolupráci s FSC Global Development jsme připravili bezplatný seminář pro firmy s certifi-
kátem FSC o novém nástroji „On-line evidence zboží“ (Online Claims Platform/OCP). On-line 
aplikace bude zaznamenávat údaje související s nákupem a prodejem FSC materiálu a 
výrobků. Zlepší tak integritu certifikace zpracovatelského řetězce sytému FSC. Z důvodu 
požadavku FSC International jsme změnili název národní pobočky FSC ČR na Fairwood, 
o. s. Rozsah činnosti a status národní kanceláře FSC ČR zůstal zachován.



4

Propagace FSC  
Ústředním a velmi úspěšným prvkem pro-
pagace v roce 2013 byla fotografická sou-
těž. Do níž bylo přihlášeno více než 3 000 
fotografií, jejím partnerem se stal Nikon, 
Respekt, OSPAP, časopis FOTO, Digitální 
fotomagazín a Bohemia Lion sport. Mediál-
ní partneři podpořili soutěž inzercí a rekla-
mou, další partneři věnovali do soutěže ceny 
za přibližně 100 000,- Kč. Kampaň a soutěž 
byla propagována také v MHD v Brně, Ost-
ravě a Praze. Slavnostní vyhlášení soutěže 
se konalo 27. září na celosvětový den FSC 
Friday. Týden jsme vystavovali vítězné fotky 
v největší nákupní galerii Vaňkovka v centru 
Brna. Ke kampani byly také spuštěny webové 
stránky www.poznejdrevo.cz  (pro soutěž 
www.vyfotdrevo.cz) a díky její úspěšnosti 
byl vydán kalendář s vítěznými fotografiemi. 

Soutěž byla součástí kampaně v rámci po-
kračujícího projektu OPVK „Není les jako les.“ V něm jsme se soustředili v roce 2013 na intenzivní přímé informování 
spotřebitelské veřejnosti – pomocí worskhopů a exkurzí pro veřejnost v FSC certifikovaných lesích a také propagací a 
distribucí „Příručky pro spotřebitele,“ která je komplexním rádcem v oblasti odpovědné spotřeby dřevěných výrobků. 
V rámci projektu jsme také spustili úspěšnou počítačovou hru „Lesária“ (www.lesaria.cz), která simuluje přírodě blízké  
lesní hospodaření dle principů FSC. 

Počítačová hra FSC ČR „Lesária,“ kterou si můžete zahrát na www.lesaria.cz.



Činnost FSC ČR

Na jaře proběhly již tradiční roadshows, které byly pořádány ve spolupráci s 
hobbymarkety Hornbach a Jysk, a konaly se v Praze, Brně, Ostravě, Olomou-
ci, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích, Zlíně, Ústí nad Labem a Jih-
lavě. FSC ČR na těchto akcích rozdávalo informační letáky a další materiály 
propagující odpovědnou spotřebu a šetrné lesní hospodaření. 

Vydáno bylo celkem 11 tiskových zpráv. FSC ČR se ve spolupráci se Škol-
ním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně opět 
účastnilo slavnostního vypravování brněnského vánočního stromu v Bílovi-
cích nad Svitavou. U rozsvíceného stromu na náměstí Svobody v Brně pak o 
FSC a přírodě blízkém lesním hospodaření informovaly veřejnost vystavené 
panely. 

Vyšlo pět čísel elektronického newsletteru Dobré dřevo a začali jsme vydá-
vat speciální edice magazínu pro učitele a certifikované firmy. Aktualizovali 
mapu FSC obchodů (www.mapafscobchodu.cz), která již zahrnuje téměř 
dva tisíce obchodů s FSC výrobky ve všech krajích České republiky. Pokra-
čovali jsme také ve spolupráci s globálním partnerem FSC firmou AkzoNo-
bel Coatings CZ. Začali jsme jednat o spolupráci na propagaci značky FSC 
s firmou Tetra Pak. Společně s dalšími organizacemi (zejména sdružením Na 
Zemi) sídlícími v nových větších prostorech kanceláře FSC ČR v centru Syři-
ště (Kounicova 42, Brno) jsme pořádali Den otevřených dveří a multižánrový 
festival v Björnsonových sadech, jehož cílem bylo oživit veřejný prostor v okolí 
neziskového centra.

Posílili jsme v oblasti propagace i personálně a v roce 2013 se součástí týmu 
FSC ČR stal Petr Březina. 

SOUTĚŽTE S FSC O TŘI ZRCADLOVKY NIKON!

Zašlete fotografie do jedné ze tří kategorií a vyhrajte některou z cen.
Lesy jsou celosvětově nejvíce ohroženým ekosystémem, proto je cílem soutěže podpořit přírodě blízké lesní hospodaření 
a odpovědnou spotřebu výrobků ze dřeva. Fotosoutěž se koná v období od května do srpna 2013. Své soutěžní snímky 
posílejte do jedné ze tří kategorií: 1) les a příroda, 2) výrobky ze dřeva, 3) lidé a dřevo. Soutěž pořádá národní kancelář FSC 

ČR, o. s. FSC® (Forest Stewardship Council®) - Dobré pro les, dobré pro lidi! 

Pravidla a podrobnosti najdete na www.vyfotdrevo.cz

Miluje dřevo,
chrání les

FSC® F000207

Jeden z vizuálů fotografické soutěže FSC ČR. 
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Vzdělávání pro veřejnost
V roce 2013 jsme rozšířili náš pedagogický pro-
gram o nabídku pro střední školy (a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií) a vypracovali několik 
zajímavých modelů výuky. Celkem jsme realizova-
li 15 výukových programů pro základní a střední 
školy.

Pro širokou veřejnost jsme uspořádali v krajských 
městech 11 workshopů s názvem „Šetrné dře-
vo“ představující interaktivní formou odpovědnou 
spotřebu a FSC. Zúčastnilo se jich přes dvě stě 
návštěvníků, kteří si mimojiné odnesli i komplexní 
Příručku pro spotřebitele. Na Brněnsku, Svitav-
sku, v Beskydech, Krkonoších a v Trutnově jsme 
volně navázali šesti workshopy s exkurzí „Není 
les jako les“, kde teoretická část byla doplněna o 
exkurzi do lesa. Nejen pro tyto semináře jsme při-
pravili a vytiskli informační leták o šetrném lesním 
hospodaření. K výukovému programu a worksho-
pům jsme také vytvořili a doplnili metodiky. 

K pořádání workshopů jsme využili i letní festivaly 
a zúčastnili jsme se také tradičních akcí jako byl Den stromů v Opavě či Den Země na brněnském Špilberku. Posilou 
našeho pracovního týmu se v oblasti vzdělávání stala v roce 2013 Pavla Švecová.

Výuka v FSC ČR certifikovaném lese ŠLP Křtiny



Stav certifikace 
FSC v ČR
 
Certifikát FSC pro lesní hospoda-
ření měly v roce 2013 tyto lesní 
majetky: Mendelova univerzita v 
Brně (Školní lesní podnik Masary-
kův les Křtiny), magistrát Hlavního 
města Prahy, Správa Krkonošské-
ho národního parku a skupinová 
certifikace Nestátní lesy Svitavsko. 
Celková rozloha těchto lesů činila 
na konci roku 50 077 ha.

Počet zpracovatelských firem s 
certifikátem FSC stejně jako v po-
sledních letech stále rostl. Počet 
certifikátů v roce 2013 se zvýšil ze 
178 na 189 certifikátů.

Činnost FSC ČR



Členové sdružení:
Sociální sekce: 
Horní mlýn o.s., Odborový svaz dřevo, lesy, voda, Beskydčan o.s., Spolek pro ob-
novu venkova, NaZemi.
Ekonomická sekce: 
IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., Ing. Milan Hron, Město Solnice, 
Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího 
průmyslu, Asociace českého papírenského průmyslu, Asociace dřevozpracujících 
podniků, Ing. Petr Košťál, ŠLP Masarykův les Křtiny, Ing. Košulič Milan.
Ekologická sekce:
Hnutí Duha, Ekologický právní servis, Správa KRNAP, Společnost přátel přírody, 
Ing. Jiří Schneider PhD., RNDr. Richard Višňák, Ph.D., ZO ČSOP Veronica, Green-
peace ČR, Česká inspekce životního prostředí, Mgr. Michal Rezek, Mgr. Pavel Bína, 
Mendelova univerzita  v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta.
Pozorovatelé:
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR.
Čestní členové: 
Ing. Milan Košulič st. a Ing. Igor Míchal - in memoriam, Ing. Alois Indruch, Jan Metzl.
Podpůrní členové v roce 2013 (dle abecedy): 
A1 Arborists, Bureau Veritas Czech Republic, BWOOD, Dřevotvar družstvo, Ing. 
Kristýna Dvořáčková, Hornbach Baumarkt CZ, JYSK, NEPCon, POINT CZ, TÜV 
SÜD Czech.
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Foto: Michal Rezek, FSC ČR. 



Organizace FSC ČR

Výkonná rada FSC ČR, o. s.:   
Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu ven-
kova)
Zástupce – Ing. Šárka Zielinská (o. s. Beskydčan), od 7. 11. 
Petr Mareš (NaZemi)
Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – Ing. Martin Baranyai (ČIŽP)
Ekonomická sekce:
Předseda – Vasil Hutník (Lesy města Solnice)
Zástupce – Ing. Tomáš Pařík (ACPP)
Komise pro revizi Českého standardu FSC:
Ekologická sekce – Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce – Vasil Hutník, Tomáš Pařík
Sociální sekce – Jitka Schneiderová, Šárka Zielinská
Smírčí komise FSC ČR, o. s.: 
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (sociální sekce), Mgr. Pavel Bína (eko-
logická sekce), Miroslav Troják, MBA (ekonomická sekce)
Ředitel FSC ČR: Ing. Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR v roce 2013 v Brně: 
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Kateřina Žaludková, Mgr. Martin Kou-
bek, Ph.D., Michaela Vodáková, Ondřej Vilímek, Pavla Šveco-
vá, Barbara Božková, Petr Březina.
Foto: Stanislav Chmelíček, Zahradník - 3.místo ve fotografické soutěži.  



Finanční zpráva  FSC ČR

Náklady 
Spotřeba materiálu           159 000,- Kč
Spotřeba energie                           26 000,- Kč 
Cestovné                     113 000,- Kč 
Reprezentace                           33 000,- Kč
Ostatní služby                          709 000,- Kč
Mzdové náklady                1 517 000,- Kč
Sociální a zdravotní pojištění        501 000,- Kč
Bankovní poplatky                  7 000,- Kč
Ostatní                                   33 000,- Kč 
                                                                  
Náklady celkem                3 098 000,- Kč
 
Výnosy 
Vlastní činnost                        432 000,- Kč 
Členské příspěvky                 119 000,- Kč
Dotace a granty                          3 353 000,- Kč

Výnosy celkem                 3 353 000,- Kč

Hospodářský výsledek – zisk            255 000,- Kč

Foto: Ivona Vostřáková, Requiem - 1. místo ve fotografické soutěži. 
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Naši partneři a donoři:

Globální partner FSC

Podpůrní členové:

Foto ve výroční zprávě, pokud není uvedeno jinak: Tomáš Duda, Kateřina Žaludková, FSC ČR. 



Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, o. s.)

Kounicova 42
612 00 Brno

Tel/fax: +545 211 383
Mob.: +420 737 406 093

e-mail: info@czechfsc.cz

www.czechfsc.cz
www.poznejdrevo.cz
www.vyfotdrevo.cz

 

Vytištěno na papíře s certifikátem FSC.
FSC® F000207


