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FSC ČR - Výroční zpráva 2012
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. Za tímto účelem FSC vytvořilo prestižní systém lesní certifi kace.
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 2012 certifi kováno více než 170 milionů 
hektarů lesa v 80 zemích světa. Oproti loňskému roku tak certifi kovaná plocha narostla o více než 
15 %. Na ni navazuje více než 24 000 podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru. Ros-
tou také počty FSC certifi kovaných výrobků v obchodech. K dostání je několik desítek tisíc druhů 
produktů s logem FSC ze dřeva z certifi kovaných lesů, obhospodařovaných podle důsledných 
ekologických, sociálních a hospodářských pravidel FSC.
FSC ČR, o. s. je národní kanceláří 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 certifi kačního systému FSC věnuje 
propagaci a podpoře přírodě blízkého lesního hospodaření a dřeva z certifi kovaných lesů jako ob-
novitelného zdroje. Poskytujeme poradenství při certifi kaci lesů a dřevozpracujících podniků podle 
principů certifi kačního 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.
FSC Trademark ® Forest Stewardship Council, A. C. All rights reserved. FSC® F000207
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Činnost FSC ČR

Výukový program FSC ČR.

Vzdělávací program a pedagogické aktivity
 
Během roku 2012 byla vytvořena komplexní nabídka výukových programů, jejichž 
pilířem je již vydaná metodika v příručce pro učitele a lesní pedagogy „FSC – dobré 
pro les, dobré pro lidi.“ Inovované byly programy pro 2. stupeň ZŠ (6. – 9. ročník) a 
nově byly vytvořeny programy pro 4. – 5. ročník 1. stupně ZŠ. V roce 2012 se výuko-
vých programů zúčastnilo celkem 184 dětí. V současné době má FSC ČR v nabídce 
tyto programy, které nabízí a realizuje nejen v Jihomoravském kraji:

 ► Lesní cestou necestou: 4. – 5. ročník ZŠ
 ► Není les jako les: 4. – 5. ročník ZŠ
 ► Les nebo paseka: 3. – 5. ročník, 6. – 9. ročník ZŠ
 ► Dobrý lesní hospodář: 6. – 9. ročník ZŠ

FSC ČR se již tradičně účastní několika osvětových akcí pro děti a veřejnost: Den 
Země pod Špilberkem v Brně (duben), Slavnosti dřeva v Ostravě (září), Den stromů 
v Opavě (říjen). V říjnu v roce 2012 jsme nově zavítali také na Festival dřeva do 
Ústí nad Labem. Na každé z těchto akcí má FSC ČR stánek s aktivitami pro děti i 
informační materiály a obchůdek s FSC výrobky. Účast byla velmi vysoká – dětských 
aktivit se zúčastnilo na každé z akcí 80 – 100 dětí.

FSC ČR v srpnu 2012 zahájilo všestranný projekt „Není les jako les – odpovědná 
spotřeba výrobků ze dřeva,“ spolufi nancovaného z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu České republiky. Projekt je zaměřený na další vzdělávání a osvětu 
široké veřejnosti. Připraveny v roce 2012 tak byly workshopy „Šetrné dřevo“ a na-
plánovány workshopy s terénní exkurzí do FSC lesů s názvem „Není les jako les.“ 
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Vzdělávání pro veřejnost 
Workshopy Šetrné dřevo

FSC ČR v říjnu 2012 zahájilo workshopy pro ši-
rokou spotřebitelskou veřejnost „Šetrné dřevo“ 
v rámci projektu OPVK. Workshopy proběhly v 
krajských městech ČR Brno, Jihlava, Olomouc, 
Zlín. 

Obsah aktivit byl zaměřen na šetrné FSC cer-
tifi kované dřevo, jeho rozpoznávání a výběr při 
nákupu, poskytl tipy odpovědným spotřebitelům 
a zároveň přiblížil FSC certifi kaci lesů a šetrné 
přírodě blízké lesní hospodaření. Účast na pi-
lotních workshopech Šetrné dřevo v roce 2012 
přesáhla 60 osob ze všech věkových skupin, 
mezi nimiž byli jak zájemci o šetrný životní styl 
a spotřebitelé, tak pracovníci environmentálně 
zaměřených NNO, pedagogové i studenti se 
zaměřením na lesnictví, ekologii nebo životní 
prostředí. Hlavní část workshopů „Šetrné dře-
vo“ se bude konat v průběhu roku 2013 v dal-
ších krajských městech ČR.

Workshop FSC ČR „Šetrné dřevo“ FSC ČR v Jihlavě.



Činnost FSC ČR

Propagace FSC 
V roce 2012 se organizace FSC ČR věnovala zejména intenzivnímu informování spo-
třebitelské veřejnosti. V rámci projektu OPVK byla vydána „Příručka pro spotřebite-
le,“ která je komplexním rádcem v oblasti odpovědné spotřeby dřevěných výrobků a 
celý podzim probíhaly zmíněné vzdělávací semináře „Šetrné dřevo“ pro veřejnost. Na 
již tradiční FSC Friday 28. září začaly roadshows, které byly pořádány ve spolupráci s 
hobbymarkety Hornbach a Jysk, a konaly se v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králo-
vé, Plzni, Českých Budějovicích a Praze. Zaměstnanci a brigádníci FSC ČR na těchto 
akcích rozdávali informační letáky a další materiály propagující odpovědnou spotřebu 
a šetrné lesní hospodaření. 

V rámci projektu se začala také připravovat pro veřejnost strategická online hra Le-
sária simulující přírodě blízké lesní hospodaření a fotografi cká soutěž. 

FSC ČR se ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mende-
lovy univerzity v Brně opět účastnilo slavnostního vypravování brněnského vánočního 
stromu v Bílovicích nad Svitavou. U rozsvíceného stromu na náměstí Svobody v Brně 
pak o FSC a přírodě blízkém lesním hospodaření informovaly veřejnost vystavené 
panely. 

Dále jsme vydávali elektronický magazín Dobré dřevo, aktualizovali mapu FSC ob-
chodů  (www.mapafscobchodu.cz), stránky www.czechfsc.cz a rozvíjeli spolupráci s 
globálním partnerem FSC: fi rmou AkzoNobel Coatings CZ.

Forest Stewardship Council
FSC Česká republika

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

Jak nakupovat šetrné dřevo? 

O šetrném lesním hospodaření. 

FSC - Šetrné dřevo doma i v lese     

 Příručka pro spotřebitele 

Příručka pro spotřebitele FSC ČR
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Lesnický program a certifi kace
V listopadu proběhla v Brně Valná hromada FSC ČR, kde 
byl schválen postup při fi nální fázi revize Českého standardu 
FSC a pro tento proces byli zvoleni zástupci ekonomické, so-
ciální a ekologické sekce do standardizační komise. Rovněž 
zde bylo z řad dřevozpracovatelů poukázáno na velký nedo-
statek tuzemské FSC suroviny.

Sledovali jsme a informovali o procesu souvisejícím s „Naří-
zením o dřevě“ vydaným Evropskou komisí (tzv. EU Timber 
Regulation), které má omezit dovoz a obchodování s ilegál-
ním dřevem a dřevěnými výrobky.

Distribuovány byly speciální brožury pro lesnickou veřejnost a 
také úspěšné knihy o pěstování lesů přírodě blízkým způso-
bem od Jana Metzla a ing. Milana Košuliče st. 

Certifi kát FSC pro lesní hospodaření měly v roce 2012 tyto 
lesní majetky: Mendelova univerzita v Brně (Školní lesní pod-
nik Masarykův les Křtiny), magistrát Hlavního města Prahy, 
Správa Krkonošského národního parku a skupinová certifi ka-
ce Nestátní lesy Svitavsko. Celková rozloha těchto lesů činila 
na konci roku 50 184 ha.
 



Stav certifi kace 
FSC v ČR
Počet zpracovatelských fi rem 
(CoC) s certifi kátem FSC stejně 
jako v posledních letech stále vý-
razně rostl. Počet certifi kátů v roce 
2012 se zvýšil ze 117 na 178 certifi -
kátů. Mezi významnými fi rmy, které 
se certifi kovaly v roce 2012, patří v 
České republice např. společnost 
Tetra Pak, světový leader v oblasti 
zpracování a balení tekutých potra-
vin a nápojů. 

Zvyšování počtu zpracovatelských 
subjektů s certifi kátem FSC vedlo 
k požadavkům na větší dostup-
nost FSC certifi kované suroviny, 
problémem však je její nedostatek 
v České republice. Na Valné hro-
madě FSC ČR 15. 11. to prohlásili 
zástupci dřevozpracovatelů. 

Činnost FSC ČR

Valná hromada FSC ČR v listopadu 2012.



Členové sdružení:
Sociální sekce: 
Horní mlýn o.s., Odborový svaz dřevo, lesy, voda, Beskydčan o.s., Spolek pro 
obnovu venkova, NaZemi – společnost pro fair trade.
Ekonomická sekce: 
IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., Ing. Milan Hron, Město 
Solnice, Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí, Svaz zaměstnavatelů dře-
vozpracujícího průmyslu, Asociace českého papírenského průmyslu, Asocia-
ce dřevozpracujících podniků, Ing. Petr Košťál, ŠLP Masarykův les Křtiny.
Ekologická sekce:
Hnutí Duha, Doc. Ing. Antonín Buček CSc., Ekologický právní servis, Správa 
KRNAP, Společnost přátel přírody, Ing. Jiří Schneider PhD., Sdružení přátel 
lesa, ZO ČSOP Veronica, Greenpeace ČR, Česká inspekce životního prostře-
dí, Mgr. Michal Rezek, Mgr. Pavel Bína, Mendelova univerzita  v Brně – Les-
nická 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 2012 (abecedně): 
Bureau Veritas Czech Republic, BWOOD, Dřevotvar družstvo, Ing. Kristýna 
Dvořáčková, Fairwood, Hornbach Baumarkt CZ, JYSK, NEPCon/Natural Sys-
tems, A1 Arborists, POINT CZ, Polo Bohemia (Arctic Paper), TÜV SÜD Czech.
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Velký brněnský vánoční strom z FSC certifi kova-
ného lesního majetku Školního lesního podniku 

Masarykův les Křtiny.



Organizace FSC ČR

Výkonná rada FSC ČR, o. s.:   
Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Spolek pro obno-
vu venkova)
Zástupce – Ing. Šárka Zielinská (o. s. Beskydčan)
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 (sociální sekce), Mgr. Pavel Bína 
(ekologická sekce), Miroslav Troják, MBA (ekonomická 
sekce)

Ředitel FSC ČR: Ing. Tomáš Duda

Kancelář FSC ČR v roce 2012 v Brně: 
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Kateřina Žaludková, Mgr. Martin 
Koubek, Ph.D., Michaela Vodáková, Ondřej Vilímek



Finanční zpráva  FSC ČR

Náklady 
Spotřeba materiálu           80 100,- Kč
Spotřeba energie                           9 620,- Kč 
Cestovné                     140 823,- Kč 
Reprezentace                           14 471,- Kč
Ostatní služby                          364 392,- Kč
Mzdové náklady                879 499,- Kč
Sociální a zdravotní pojištění        281 077,- Kč
Bankovní poplatky                  4 384,- Kč
Ostatní                                   35 085,- Kč 
                                                                  
Náklady celkem                1 809 451,- Kč
 
Výnosy 
Vlastní činnost                        874 803,- Kč 
Členské příspěvky                 149 345,- Kč
Dotace a granty                           961 159,- Kč

Výnosy celkem                 1 985 307,- Kč

Hospodářský výsledek - zisk         175 856,- Kč

            
Copyright/License: © iStockphoto LP. All rights reserved. 
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Naši partneři a donoři:

Globální partner FSC

Podpůrní členové:

Foto ve výroční zprávě (pokud není uvedeno jinak): 
© FSC ČR, o. s.; Tomáš Duda, Kateřina Žaludková.



FSC ČR
Kounicova 42
612 00 Brno

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

e-mail: info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz

 

Vytištěno na papíře s certifikátem FSC.

FSC Trademark® Forest Stewardship Council, A.C. 
All rights reserved. FSC® F000207


