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FSC ČR - Výroční zpráva 2016
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je podpo-
rovat 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 
vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Na konci roku 2016 bylo certifikováno více než 194 milionů hektarů lesa v 83 zemích světa 
a 31 622 podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru ve 123 zemích. FSC je také nejvíce 
dynamickou certifikací lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce – za posledních pět let 
roste počet certifikátů lesních majetků o více než 30 % a nárůst certifikátů v dřevozpracovatel-
ském řetězci je ještě vyšší – 42 %. 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, z. s.) je národní kanceláří mezinárodní organizace Forest Stewardship 
Council s působností v České republice. Organizace FSC ČR vznikla v lednu 2002 a podporuje 
přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském 
řetězci v České republice. Věnuje se také propagaci a vzdělávání o FSC přírodě blízkém lesním 
hospodaření mezi veřejností.
FSC ČR sdružuje 26 členů z řad vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních organizací, 
odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické a sociální.
Foto na titulní stránce: Pavel Pfauser – Poctivý dub,
2. místo ve fotografické soutěži FSC ČR v kategorii Dobré dřevo ve vašich rukou.
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Činnost FSC ČR

Lesnický program a certifikace
 
Vlastníky a správce lesů jsme v roce 2016 informovali o změ-
nách v pravidlech hospodaření, které uvedl nový Český stan-
dard FSC pro přirozené lesy a plantáže. Tento standard vy-
chází vstříc požadavkům lesníků a proto jsme k jeho bližšímu 
představení v roce 2016 připravili i čtyři semináře s exkurzemi 
v rámci projektů podpořených Fondem pro NNO v rámci EHP  a 
Norských fondů a Ministerstvem životního prostředí. Semináře 
se soustředily také na problematiku skupinové certifikace zejmé-
na menších lesních majetků a věnovaly se i stále více se proje-
vujícím klimatickým změnám a jejich dopadu na lesní ekosysté-
my a z toho vyplývajícím změnám v hospodaření.

Vydali jsme dva shrnující letáky, které krok za krokem předsta-
vovaly lesní certifikaci FSC a principy skupinové certifkace FSC. 
Pokračovali jsme s distribucí obsáhlého Manuálu hospodáře pro 
FSC certifikovaný les, který souhrně představuje FSC hospoda-
ření, vč. skupinové certifikace. Všechny vydané informační ma-
teriály jsou také dostupné na webu www.czechfsc.cz.

Na konci roku 2015 se úspěšně rozrostla skupinová certifikace 
nestátních lesů Svitavsko o lesy obcí Vrančice a Pečice a Lesy 
města Zlína. V roce 2016 navázaly Lesy města Brna a získaly 
FSC certifikát jako jeden z největších městských lesních majetků v ČR. Celkem se v roce 2016 FSC certifikovaná 
plocha rozrostla o 2602 ha a dohromady rozloha FSC lesů v České republice na konci roku 2016 činila 52 629 ha.

Seminář FSC ČR v Kostelci nad Černými lesy 2. 6. 2016
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Zpracovatelský řetězec
Ke konci roku 2016 bylo v České republice certifi-
kováno podle standardu FSC 193 podniků a firem 
zpracovatelského řetězce dřeva (počítáno bez tzv. 
multi ‑site certifikátů). Nárůst českých firem s cer-
tifikátem FSC je tak za posledních pět let téměř 
100 %!

S cílem zvýšit plochu FSC certifikovaných lesů 
jsme měli několik desítek jednání se zástupci 
dřevozpracovatelů a obchodníků, kteří vnímají ne-
dostatek tuzemské FSC suroviny a zároveň zvý-
šenou poptávku o ni (např. od řetězce IKEA, který 
od října roku 2019 bude odebírat pouze recyklova-
né či FSC dřevo).

Tento problém dále prohlubuje přístup státních 
lesů, které nechtějí připustit byť jen částečnou cer-
tifikaci svých majetků systémem FSC a dostávají 
tak české zpracovatele do větších problémů, kdy 
jim hrozí ztráta konkurenceschopnosti a pracov-
ních míst.

Také v roce 2016 měli zájemci o certifikaci FSC C‑o‑C a nařízení EUTR možnost zdarma absolvovat jeden z našich on-
-line e-learningových kurzů na elearning.czechfsc.cz. Dále jsme provozovali i poradenskou linku a evidovali dotazy 
jak zpracovatelů, tak i zástupců lesních majetků ohledně FSC certifikace.

Seminář FSC ČR v Kostelci u Zlína 1. 6. 2016



Činnost FSC ČR

Propagace FSC
V rámci propagace neziskové organizace FSC byla hlavní aktivitou v roce 
2016 fotografická soutěž „Není les jako les“, konkrétně její čtvrtý ročník, 
který se od předchozích lišil zařazením samostatné soutěžní videokatego-
rie. Partnerem čtvrtého ročníku fotosoutěže byla společnost Canon, která vě-
novala ceny v hodnotě přibližně 100 000 Kč. Fotosoutěž si nadále udržela 
statut jedné z největších v rámci spolupráce neziskového a komerčního 
sektoru s environmentální tematikou.

Vyhlášení výsledků fotosoutěže včetně předání cen výhercům se konalo 
v prostorách Centra Langhans v Praze. Z výběru všech soutěžních fotografií 
vznikl nástěnný kalendář a velkoformátové tisky fotografií byly vystaveny 
koncem ledna roku 2017 v obchodní galerii Vaňkovka v Brně a v letních mě-
sících pak budou vystaveny v kavárně Člověka v tísni v Centru Langhans.

V roce 2016 bylo vydáno celkem pět tiskových zpráv – dvě v souvislosti s fo-
tografickou soutěží (zahájení soutěže a vyhlášení výsledků), jedna týkající se 
dostupnosti vánočních stromků s FSC certifikátem v okolí Brna i v celé ČR.

Čtvrtá tisková zpráva reflektovala happening v centru města Brna, kterého 
se účastnila postava ENTa v podobě živého stromu – smyslem této akce 
bylo upozornit jednak na hrozbu světového odlesňování a jednak na virál-
ní spoty, které byly umístěny na sociálních sítích. Zmíněné spoty vznikly 
pod taktovkou FSC ČR a vysvětlovaly koncept FSC a ENTa jako ochrán-

Foto: Zuzana Malá – Kontrabas, 1. místo v kategorii Dřevo ve vašich rukou.
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ce lesa, který není zlým, ale naopak hodným 
obyvatelem a zjeví se v případě, když jsou lesy 
v ohrožení. Součástí happeningu bylo také in-
formování o probíhající fotografické soutěži.

Poslední tisková zpráva se týkala certifikace no-
vého lesního majetku ‑ Lesů města Zlín, které se 
úspěšně přidaly k rozvíjející se skupinové certifika-
ci nestátních lesů Svitavsko.

V průběhu roku jsme připravili a rozeslali čtyři čísla 
elektronického magazínu Dobré dřevo. V závěru 
roku byl připraven koncept tzv. informačních balíč-
ků pro zájemce o FSC certifikaci lesních majetků, 
především z řad vlastníků malých lesů

Vzdělávání
V roce 2016 jsme připravili sedm realizací vzdělá-
vacích programů pro základní školy především 
v Brně a okolí, kterých se zúčastnilo přes 150 žáků. 
Další výukové programy jsou také připraveny na 
rok 2017.

Výstava z fotografické soutěže FSC ČR v brněnské Vaňkovce.



Stav certifikace 
FSC v ČR
 
Certifikát FSC pro lesní hospoda-
ření měly v roce 2016 tyto lesní 
majetky: Mendelova univerzita 
v Brně (Školní lesní podnik Masa-
rykův les Křtiny), magistrát Hlav-
ního města Prahy, Správa Krko-
nošského národního parku, Lesy 
města Brna a skupinová certifika-
ce Nestátní lesy Svitavsko. Cel-
ková rozloha těchto lesů činila na 
konci roku 52 629 ha.

Počet certifikátů FSC ve zpraco-
vatelském řetězci se v roce 2016 
zvýšil ze 181 na 193.

Činnost FSC ČR

Živý strom Ent na cestě městem Brnem.



Členové sdružení:
Sociální sekce:
Horní mlýn, BESKYDČAN – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního 
prostředí Moravskoslezských Beskyd, Odborový svaz dřevo, lesy, voda, Spo-
lek pro obnovu venkova ČR, NaZemi z.s.
Ekonomická sekce:
IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., Ing. Milan Hron, Město 
Solnice, Městské lesy a zeleň, s. r. o. (Valašské Meziříčí), Svaz zaměstnava-
telů dřevozpracujícího průmyslu, Asociace českého papírenského průmyslu, 
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Ing. Petr Košťál, Mende-
lova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Ing. Milan 
Košulič.
Ekologická sekce:
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Frank Bold, Správa Kr-
konošského národního parku, ČMELÁK – Společnost přátel přírody, Ing. Jiří 
Schneider PhD., ZO ČSOP VERONICA, Sdružení přátel lesa, Greenpeace 
Česká republika, z.s., Česká inspekce životního prostředí, 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.
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Valná hromada FSC ČR v Brně 13. 12. 2016.



Organizace FSC ČR

Členové sdružení:
Výkonná rada FSC ČR (Fairwood, z. s.):
Sociální sekce:
Předseda – Jitka Schneiderová
Zástupce – Petr Mareš (NaZemi)

Ekologická sekce:
Předseda – Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – Pavel Flídr (ČIŽP)

Ekonomická sekce:
Předseda – Vasil Hutník
Zástupce – 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, Petr Mareš
Smírčí komise FSC ČR, o. s.:
Petr Jelínek (sociální sekce), Pavel Bína (ekologická sekce), Miroslav Troják 
(ekonomická sekce)

Ředitel FSC ČR: Ing. Tomáš Duda

Kancelář FSC ČR v roce 2016 v Brně:
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Martin Koubek, Ph.D., Michaela Vodáková, Petr Bře-
zina, Martin Máša, Robin Šulc.



Finanční zpráva FSC ČR

Náklady
Spotřeba materiálu  48  000,– Kč
Cestovné  81  000,– Kč
Reprezentace 26  000,– Kč
Ostatní služby  455  000,– Kč
Mzdové náklady  961  000,– Kč
Sociální a zdravotní pojištění  324  000,– Kč
Ostatní provozní náklady                         21  000,– Kč
Náklady celkem    1  916  000,– Kč
 
Výnosy
Vlastní činnost                                        22  000,– Kč
Členské příspěvky 57  000,– Kč
Dotace a granty 1  853  000,– Kč
Ostatní provozní výnosy                           21  000,– Kč
Výnosy celkem 1  935  000,– Kč

Hospodářský výsledek – zisk 19  000,– Kč

Přesný rozpis grantových prostředků
FSC Int.   1  347  000,– Kč
Norské fondy 308  000,– Kč
MŽP 198  000,– Kč
Granty celkem 1  853  000,– Kč

Foto: Karel Himmer – Ostrov naděje, 3. místo v kategorii Když lesy ožijí 
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Naši partneři a donoři:

Podpůrní členové:

Foto ve výroční zprávě (pokud není uvedeno jinak): © 2016 FSC ČR.

Projekt „FSC ‑ pro šetrné lesní hospodaření a odpovědnou spotřebu“ (77‑FN‑095)

Projekt „FSC do měst a obcí“ (48/32/16)



Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, z. 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

 

Tiskneme na papír z odpovědných zdrojů.


