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FSC ČR - Výroční zpráva 2009
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 vyrovna-
ným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Po patnácti letech působení FSC bylo na konci roku 2009 certifikováno více než 118 milionů hek-
tarů lesa v 82 zemích světa. Na ně navazovalo 15 000 podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva 
a papíru. V obchodech je k dostání několik desítek tisíc druhů výrobků s logem FSC ze dřeva z 
certifikovaných lesů, obhospodařovaných podle důsledných ekologických, sociálních a hospodář-
ských 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 Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR 
a státního podniku Lesy ČR a Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické university.
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Činnost FSC ČR

Propagace, kampaně
 
Rok 2009 byl v ráci činnosti FSC ČR výrazně zamě-
řen na propagaci FSC produktů mezi veřejností a na 
realizaci informačních kampaní. 
FSC ČR zahájilo synergické aktivity, které se na pod-
zim spojily do dosud největší kampaně na podporu 
znalosti značky a certifikátu FSC s názvem „Miluje 
dřevo, chrání les.“ Ta měla za cíl zvýšit a propago-
vat nákup dřevěného zboží s mezinárodní značkou 
FSC a informovat tak spotřebitele o výrobcích, kte-
ré byly vyrobeny z legálně těženého dřeva šetrným 
způsobem k lesu a zároveň s ohledem na lidská a 
sociální práva obyvatel. Kampaň byla rozdělena do 
dvou cyklů, první proběhl na podzim roku 2009, dru-
hé kolo proběhne na jaře 2010. 
Podkladem pro kampaň byl standardní sociologický 
výzkum spotřebitelského chování firmy Focus Mar-
keting and Global Research. Samotná příprava kam-
paně pak probíhala ve spolupráci s reklamní agentu-
rou Marco/BBN Czech Republic.
Součástí kampaně byly plakáty v městské hromadné 
dopravě v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Liberci z prostředků MŽP a SFŽP. Nechyběla   
však ani speciální webové stránky kampaně, internetová reklama, profil FSC na facebooku a bannery na největších 
serverech v ČR. Připraveny byly také články do médií a rozhovory s majiteli FSC certifikovaných lesů. 
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Propagace, kampaně
 
V listopadu byla ve spolupráci s Hnutím Duha a 
Společností pro Fairtrade vyhlášena velká spo-
třebitelská soutěž „Přemýšlej a ber – značky, 
co jsou fér“ o výrobky FSC, BIO a Fairtrade. 
Soutěžilo se celkem o 50 férových cen, první 
cenou byl zahradní nábytek od firmy JYSK v 
hodnotě 25 000 Kč. Soutěž byla propagována 
na několika desítkách tisíc pohlednicích, spe-
ciálních internetových stránkách a také pomocí 
letáků vkládaných do časopisů.
Nového designu se dočkaly i webové stránky 
FSC ČR. Byly doplněny o nové informace, do-
kumenty ke stažení, zpřehledněna struktura a 
celý design byl sladěn se stránkami FSC Inter-
national.
Také elektronický čtvrtletní magazín Dobré dře-
vo mohl být díky novým možnostem webových 
stránek rozesílán v interaktivní formě a jeho pří-

jemci tak měli možnost se dozvědět více o jednotlivých tématech spojených s FSC. Magazín byl rozesílán na více než 
1500 adres v České republice a na Slovensku.
FSC ČR vydalo také několik nových a aktualizovaných informačních materiálů – např. leták „FSC – záruka dob-
rého původu dřeva“ nebo brožuru „Jak nakupovat šetrné dřevo.“ Materiály spolu s plakáty a dalšími propagačními   
předměty distribuovalo do center ekologické výchovy po celé ČR. Tímto způsobem byl také propagován e-shop na 
stránkách  FSC ČR s drobnými FSC výrobky. 



Činnost FSC ČR

Propagace, kampaně
 
Pracovníci FSC ČR pokračovali i v přednáškách a školeních o FSC v centrech ekologické výchovy především v 
Jihomoravském kraji. 
FSC ČR se představilo většině Brňanů, když se podílelo na slavnostním předávání a rozsvícení velkého vánočního 
stromu, který nesl certifikát FSC Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické uni-
verzity v Brně. Na brněnských vánočních trzích pak bylo FSC ČR 
propagováno jako jeden partnerů na světelných billboardech.  

Výrobky s visačkou FSC
Na tuzemském trhu bylo v roce 2009 k dostání několik set 
druhů FSC výrobků. Hobbymarkety také začaly kontinuálně 
rozšiřovat svoji nabídku především FSC zahradního nábytku. 
K dostání byl FSC kancelářský papír, obálky a další papírové 
produkty. V některých obchodních řetězcích je možné nakoupit 
další dřevěné prvky do zahrady či schody, násady na nářadí, 
podlahy, brikety a jiné FSC certifikované zboží. FSC výrobky se 
tak začínají postupně etablovat na českém trhu. Tomu pomáhaly 
také propagační aktivity FSC ČR a různých certifikovaných sub-
jektů: Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci 
s FSC ČR nabídla veřejnosti ke koupi certifikované vánoční 
stromky s visačkou FSC. FSC ČR navíc ke každému stromeč-
ku dodalo speciální dárek v podobě FSC výrobku a informačních 
materiálů. O celé akci informovala Česká televize a další média. 
Začaly také vznikat první e-shopy orientované na FSC výrobky 
jako je např. Fairwood a. s. (www.fairwood.cz).
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Poradenství, semináře
 
Sdružení se nadále zabývalo konzultacemi a přípravou zpracovatelských a obchodních firem usilujících o získání certifi-
kátu FSC. Forma konzultací byla široká: od telefonních rozhovorů, osobních schůzek až po kompletní přípravy zájemců 

na certifikační audit. Úspěšně jsme tak připravili významné firmy ve svém oboru:  Hra-
deckou lesní a dřevařskou společnost, OSPAP a Magnum Parket.
Ve spolupráci s Asociací českého papírenského průmyslu a pod záštitou Konfederace 
lesnických a dřevařských svazů jsme připravili úspěšný seminář pro zpracovatelské 
firmy, kde byly detailně představeny požadavky systému FSC na firmy ve zpracovatel-
ském řetězci.

Stav certifikace FSC v ČR
K 31. 12. 2009 bylo v České republice certifikováno 5 lesních majetků o celkové rozloze 
52 282 ha. Certifikát FSC získal nově Krkonošský národní park. Certifikát zpracova-
telského řetězce FSC vlastnilo 59 tuzemských dřevozpracujících a obchodních firem. 
Koncem roku 2008 jich přitom bylo „jen“ 39. K 50 % nárůstu přispěly mimo jiné podniky 
Biocel Paskov a Hradecká lesní a dřevařská společnost.

Národní lesnický program II
FSC ČR se významnou měrou zapojilo do naplňování stěžejního leso-politického dokumentu-  
-Národního lesnického programu II na roky 2007 až 2013. Ing. Milan Hron zastupoval sdružení 
v koordinační radě a vedl klíčovou akci Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích. 
Sdružení se prostřednictvím Vasila Hutníka, RNDr. Richarda Višňáka a Mgr. Michala Rezka 
zapojilo do projednávání dalších klíčových akcí.



Revize Českého standardu FSC 
Revize Standardu pokračovala po plánované přestávce v listopadu jednodenním jednáním revizní komise. Vzhledem 
k ohlášení změn v mezinárodních principech a kritériích FSC byl původní harmonogram revize zkrácen o 3/4 roku. 
Již v létě 2010 bude po schválení valnou hromadou 
sdružení revidovaný Standard odeslán do Bonnu k 
akreditaci.

Mezinárodní aktivity 

FSC Česká republika spolu s Ústavem pro výzkum 
lesních ekosystémů (IFER) a Světovým fondem 
ochrany přírody Norsko (WWF Norsko) uspořádalo na 
konci listopadu „Česko-norskou konferenci o certi-
fikaci lesů FSC“ v prostorách Ministerstva životního 
prostředí ČR v Praze. Cílem konference bylo informo-
vat subjekty lesnicko-dřevařského sektoru a ochrany 
přírody České republiky o zkušenostech ze zavádě-
ní požadavků Českého standardu FSC a jeho probí-
hající revizi. Důležitá byla také výměna zkušeností s 
norskou stranou. Konference se zúčastnili zástupci 
vlastníků lesů a odpovědných ministerstev. Díky silné 
účasti ze strany majitelů lesních majetků a zástupců 
dřevařského průmyslu byla tato konference byla jed-
nou z důležitých událostí, kde započala diskuse mezi 
certifikovanými vlastníky lesů a zpracovateli o dostup-
nosti FSC suroviny na českém trhu.

Činnost FSC ČR



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 FairTrade, o. s., Spolek pro obnovu venkova, o. s., Petr Ješátko 
Ekonomická sekce: 
Asociace českého papírenského průmyslu, Cech profesních kočí, o.s., Lesní hospodářství Města Solnice, Lesy města Stříbra 
a. s., Městské lesy a zeleň, s. r. o., Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího prů-
myslu, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. (IFER), Ing. Milan Košulič, Petr Mach

Ekologická sekce:
Česká inspekce životního prostředí, Hnutí DUHA - Friends 
of the Earth Czech Republic, Ekologický právní servis, o. s., 
Greenpeace ČR, Společnost pro trvale udržitelný život, o. s. 
(STUŽ), Společnost přátel přírody, o. s., Správa Krkonošského 
národního parku, ZO ČSOP Veronica, Mgr. Pavel Bína, Doc. 
Ing. Antonín Buček CSc, RNDr. Ivo Moravec, Mgr. Michal Re-
zek, Ing. Jiří Schneider, Ph.D., RNDr. Richard Višňák 
Pozorovatelé:
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR, Školní lesní podnik Mendelovy zeměděl-
ské a lesnické university
Čestní členové: 
Ing. Milan Košulič st., Ing. Alois Indruch, Jan Metzl, Ing. Igor 
Míchal - in memoriam
Podpůrní členové v roce 2009 (abecedně): 
Dřevotvar družstvo, Fairwood s.r.o., FloorWood spol. s r.o., Hor-
nbach Baumarkt CZ, JYSK s.r.o., NEPCon/Natural Systems

Občanské sdružení FSC ČR



Výkonná rada FSC ČR

Výkonná rada FSC ČR, o. s.:   
Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro ob-
novu venkova)
Zástupce – Alfonz Kokoška (Odborový svaz DLV)
Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – RNDr. Richard Višnák, od 24.9.2009 Jiří 
Schneider 
Ekonomická sekce:
Předseda – Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a 
soukromých lesů Svitavy)
Zástupce – Miroslav Troják, MBA (Svaz zaměstnava-
telů dřevozpracujícího průmyslu)
Komise pro revizi Českého standardu FSC:
Ekologická sekce - Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce - Vasil Hutník, Milan Hron
Sociální sekce - Jitka Schneiderová, Alfonz Kokoška
Smírčí komise FSC ČR, o. s.: 
Ing. Petr Jelínek (sociální sekce), RNDr. Ivo Moravec 
(ekologická sekce), Petr Mach (předseda, ekonomic-
ká sekce)
Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR v roce 2009 v Brně: 
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Michal Rezek, Mgr. Martin Kou-
bek, Michaela Vodáková.

Foto: Jakub Kašpar, MŽP



Finanční zpráva  FSC ČR

Náklady 
Materiální náklady   93 909,- Kč
Spotřeba energie       5 399,- Kč 
Cestovné                          79 549,- Kč 
Opravy a udržování                                   5 902,- Kč
Reprezentace                                          7 611,- Kč
Ostatní služby                                   3 625 647,- Kč
Mzdové náklady                         307 113,- Kč
Sociální a zdravotní pojištění            104 421,- Kč
Ostatní náklady                                          8 814,- Kč 
Bankovní poplatky                             4 817,- Kč
Kurzové ztráty                                         89 190,- Kč
                                                                  
Náklady celkem                      4 332 372,- Kč
 
Výnosy 
Vlastní činnost                                      580 205,- Kč
Členské příspěvky                           61 817,- Kč
Dotace a granty                                   3 904 273,- Kč
Bankovní úroky                                         3 073,- Kč
Kurzové zisky                                          3 938,- Kč
Ostatní                                                     13 273,- Kč

Výnosy celkem                      4 566 579,- Kč

Hospodářský  výsledek - zisk            234 207,- Kč
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Naši partneři a donoři:
Norské finanční mechanismy (EEA Grants)

Ministerstvo životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR
 



FSC ČR, o. s.
Poděbradova 111

612 00 Brno
Tel/fax: 545 211 383

Mob.: +420 737 406 093
e-mail: info@czechfsc.cz

www.czechfsc.cz
 

International FSC Center Bonn
Charles de Gaulle 5 

53113 Bonn, Germany
Tel: + 49 (228) 367 66 0

Fax: + 49 (228) 367 66 30
www.fsc.org

Vytištěno na FSC recyklovaném papíře.

FSC Trademark ® Forest Stewardship Council, A.C. 
All rights reserved. FSC-SECR-0038


