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FSC ČR - Výroční zpráva 2015
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je 
podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschop-
né obhospodařování světových lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devasto-
vané lesy a jejich obyvatele. Za tímto účelem FSC vytvořilo prestižní systém lesní 
certifikace.
 
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 repre-
zentovány vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.

Po téměř dvaceti letech působení FSC bylo na konci roku 2015 certifikováno 187 milionů 
hektarů lesa v 80 zemích světa a 29 764 podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva a papí-
ru. Od roku 2010 tak certifikovaná plocha vzrostla celosvětově o 54 % a počet certifikova-
ných firem v dřevozpracujícím řetězci se zvýšil o 33 %. K dostání je také 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 (FSC) 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 ČR. Věnuje se také propagaci a vzdělávání o FSC přírodě blíz-
kém lesním hospodaření mezi veřejností.

FSC ČR sdružuje 26 členů z řad vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních orga-
nizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické 
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a sociální. Roli pozorovatelů přijali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Minis-
terstva zemědělství ČR a státního podniku Lesy ČR.

Lesnický program a certifikace
 
Lesnictví
Certifikát FSC pro lesní hospodaření měly v roce 2015 tyto lesní majetky: Mendelova uni-
verzita v Brně (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny), magistrát Hlavního města Pra-
hy, Správa Krkonošského národního parku a skupinová certifikace Milana Hrona (dříve 
Nestátní lesy Svitavsko). Celková rozloha těchto lesů činila na konci roku 49 921 ha. Ke 
skupinové certifikaci Milana Hrona se na podzim připojily majetky obcí Pečice a Vrančice 
a Lesy Města Zlína.

Revize Českého standardu FSC
V polovině roku byla mezinárodní organizací FSC oficiálně schválena revidovaná verze 
českého standardu FSC pro lesní hospodaření. Cílem schválených změn je především 
usnadnit českým vlastníkům a správcům lesů přechod na certifikaci FSC a přírodě blíz-
ké lesní hospodaření. Revidovaný standard je velkým krokem kupředu na cestě za 
získáním FSC certifikace pro lesní majetky. V různých ohledech totiž reaguje na měnící 
se situaci v této oblasti a usnadní tak lesníkům a majitelům lesa získání certifikátu FSC. 
Následně byla vytištěna a distribuována komentovaná verze Českého standardu FSC.

Nejdůležitější změny v Českém standardu FSC:
 ► větší využití mechanické přípravy půdy, která je nyní umožněna v pruzích o maxi-

mální šíři 50 cm střídající se s nedotčeným pruhem s minimální šířkou 70 cm,
 ► nově je možné holoseče použít v polovině plánované mýtní těžby tak, že jejich 
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průměrná (nikoliv již maximální) velikost může dosahovat rozlohy 0,3 ha 
a velikost jednotlivé holoseče nesmí přesáhnout rozlohu 0,9 ha. To umožní 
větší flexibilitu při jejich používání v nezbytných případech,

 ► místo okamžitého zvýšení podílu ekologicko ‑stabilizačních dřevin 
(obdoba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD) při obnově bylo umož-
něno jeho postupné navyšování,

 ► místo okamžitého vylišení referenčních ploch (bezzásahových 
nebo výhledově bezzásahových lesů) je nově navrženo jejich postupné 
navyšování,

 ► zrušení kritéria 30 m3 stromů k dožití a zetlení v dospívajících a do-
spělých porostech (starších než 80 % doby obmýtí). Zůstává tedy pouze 
kritérium ponechávání nejméně pět stromů na hektar dospělých a dospí-
vajících porostů v dílci.

Manuál hospodáře pro FSC certifikovaný les
V návaznosti na schválení českého standardu jsme připravili a vytiskli 
v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů a Fondu NNO Manuál hospodáře pro FSC certifikovaný 
les, který přináší nové a relevantní informace důležité při úvahách o zave-
dení lesní certifikace FSC. Brožura poskytuje informace o certifikačním pro-
cesu a přípravě přechodu na FSC přírodě blízké lesní hospodaření. Před-
stavuje také často diskutována pravidla Českého standardu FSC, u nichž se 
setkáváme s nesprávným výkladem.

Lesnické semináře a exkurze
Jakožto doplnění publikační a informační činnosti ve vztahu k lesnické veřej-
nosti jsme na podzim ve spolupráci se školním lesním podnikem Masarykův 
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les Křtiny pořádali úspěšný lesnický seminář s exkurzí „FSC a nepasečné způsoby hospo-
daření“. Na semináři, kterého se zúčastnilo devatenáct lidí, jsme představili jak teoretické, 
tak praktické informace o lesním hospodaření podle zásad FSC. Na terénní exkurzí jsme se 
věnovali především tématu nepasečného hospodaření, ke kterému certifikace FSC směřuje.

Poradenství a konzultace
Organizace FSC ČR poskytovala majitelům lesů kromě publikačních výstupů a semináře 
také individuální konzultace k otázce certifikace lesů systémem FSC. Na celkem 12 jed-
náních jsme jednotlivým vlastníkům nebo správcům lesů detailně představili proces a pod-
mínky certifikace FSC a přímo v lese jsme zodpovídali dotazy týkající se hospodaření podle 
pravidel FSC.

Zpracovatelský řetězec
Počet zpracovatelských firem s certifikátem FSC v České republice dosáhl v tomto roce 219 
certifikátů.

Semináře
Na lesní hospodaření navazuje dřevozpracovatelský řetězec. Pro osoby pracující v této ob-
lasti jsme připravili dva semináře v rámci projektu OPVK ‑ Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost Jihomoravského kraje.

Jarní seminář byl komplexně zaměřen na problematiku FSC certifikace dřevozpracovatel-
ského řetězce. Účastníci získali detailní informace o certifikačním procesu, o možných způ-
sobech výroby a obchodu s FSC materiálem, o prodeji FSC výrobků a o souvisejících admi-
nistrativních požadavcích.
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Tématem druhého semináře bylo Nařízení o dřevě (EUTR). To má zame-
zit dovozu ilegálně vytěženého dřeva a produktů na trhy v Evropské Unii. 
Nařízení o dřevě je závazné pro všechny dřevozpracující a podniky, které 
dovážejí či uvádí poprvé dřevo na trh EU. Tyto subjekty musí mít tzv. „sys-
tém náležité péče“, aby se zabránilo zpracování a dovozu ilegálního dřeva. 
Na semináři jsme účastníky detailně seznámili s touto problematikou včetně 
praktických ukázek a příkladů z praxe.

Přínos certifikace FSC pro naplnění požadavků EUTR jsme rovněž prezen-
tovali na semináři Ministerstva zemědělství.

Kontrolované dřevo / Hodnocení rizika pro Českou republiku
V souvislosti se zlepšením Indexu vnímání korupce v ČR, který pravidel-
ně vyhodnocuje Transparency International a který je jedním z indikáto-
rů při posuzování rizikovosti týkající se legality těženého dřeva, provedlo 
FSC International revizi Hodnocení rizika pro Českou republiku. Z pohledu 
FSC kontrolovaného dřeva je nyní Česká republika považována za oblast, 
kde se rěží kontrolované dřevo s nízkým rizikem. Pro zpracovatelské fir-
my s certifikátem FSC z toho plyne značné zjednodušení, jelikož nyní již 
nemusí provádět náročné kontroly dodávek dřeva nepocházejícího z FSC 
certifikovaných lesů.

E -learning
I v roce 2015 měli zájemci o certifikaci FSC C ‑o ‑C a EUTR možnost zdar-
ma absolvovat jeden z našich on    ‑line e ‑learningových kurzů na adrese                 
elearning.czechfsc.cz. Tuto možnost využilo 282 účastníků. Kurzy byly vy-
tvořeny v rámci projektu OPVK JMK.
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Setkání certifikačních firem
Stejně jako minulý rok jsme zorganizovali setkání certifikačních firem působí-
cích na území ČR. Zde jsme se kromě poskytnutí aktuálních informací k rele-
vantním tématům certifikace dřevozpracovatelského řetězce a lesního hospo-
daření také snažili o sjednocení způsobu auditování všech firem.

Další jednání
S cílem zvýšit plochu FSC certifikovaných lesů jsme měli řadu schůzek se zá-
stupci dřevozpracovatelů a obchodníků, kteří vnímají nedostatek tuzemské 
FSC suroviny. Na setkáních jsme diskutovali se zájemci z řad českých vlastní-
ků a správců lesních majetků možnosti přechodu na přírodě blízké lesní hos-
podaření a FSC.

Propagace FSC
Fotosoutěž
V roce 2015 byla jednou z úspěšných aktivit v rámci propagace organizace 
FSC ČR fotografická soutěž „Není les jako les“. Její třetí ročník jsme realizovali 
ve spolupráci se společností Olympus, která věnovala ceny v hodnotě přibližně 
100 000 Kč. Třetí ročník fotosoutěže byl opět rozdělen do tří kategorií – práce 
v lese, FSC kolem nás, lesy v průběhu roku. Samostatně pak byla vyhlášena 
cena veřejnosti, kterou obdržel autor fotografie s největším počtem hlasů zís-
kaných ve veřejném hlasování.

V průběhu tříměsíčního trvání fotosoutěže bylo nahráno téměř 2000 fotografií. 
Vyhlášení výsledků fotosoutěže se konalo tradičně na poslední zářijový pátek 
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u příležitosti celosvětového FSC Friday v sídle společnosti Olympus. Zde byly také vystaveny vítězné fotografie. Ze soutěže se 
nám podařilo opět sestavit a připravit nástěnný kalendář s vybranými fotografiemi a také dvě výstavy velkoformátových tisků 
vítězných snímků – jedna v restauraci Veselá Vačice v Brně na sklonku roku 2015, druhá pak začátkem roku 2016 v nákupní 
galerii Vaňkovka v Brně.

Fotosoutěž byla tradičně promována plakátovou kampaní v MHD Praha, Brno, Ostrava a také pravidelnými aktualizacemi na 
FB profilu FSC ČR a profilu hlavního partnera spol. Olympus. Medializace proběhla formou tiskových zpráv, inzerce na webu 
a v tištěných peridiocích, stejně jako v odborných fotografických časopisech FOTO a Digitální fotomagazín, které byly mediálními 
partnery soutěže.

Roadshows
Jedním ze způsobů rozšiřování povědomí o organizaci FSC byly také roadshows, které se konaly ve spolupráci se společnostmi 
Hornbach a Ikea, a to v jarních měsících, kdy startuje sezona zahradního nábytku. V rámci roadshows bylo přímo osloveno ně-
kolik tisíc osob z řad široké veřejnosti, kterým byly předány informace o FSC a odpovědné spotřebě dřevěných výrobků. Road-
shows se konaly v Brně, Praze, Olomouci a Hradci Králové.

Tiskové zprávy
V průběhu roku 2015 bylo vydáno celkem devět tiskových zpráv, jejichž prostřednictvím jsme informovali o probíhajících vzdělá-
vacích a propagačních aktivitách a také o aktuálním vývoji na poli FSC certifikace. Významnými milníky byly tři události – fotogra-
fická soutěž, vydání revidovaného českého standardu FSC lesního hospodaření a připojení lesů obcí Vrančice a Pečice a Lesů 
města Zlína ke skupinové certifikaci vlastníků malých lesů.

Závěr roku patřil již tradičně slavnostnímu vypravování brněnského vánočního FSC stromu, který městu Brnu poskytl Školní lesní 
podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity. Vedle tiskové zprávy k této příležitosti jsme se také zúčastnili hlavní tiskové 
konference, informující o aktivitách v rámci brněnských vánočních svátků, kde jsme médiím a veřejnosti představili FSC.

V průběhu roku jsme také pokračovali s vydáváním elektronického magazínu Dobré dřevo, který byl rozeslán celkem pětkrát.
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Pedagogický program
Výukové programy FSC ČR jsou urče-
né studentům základních i středních škol. 
V naší nabídce jsou zařazeny programy 
Les nebo paseka a Dobrý lesní hospodář, 
které doplňují terénní zážitkové workshopy 
Šetrné dřevo. Na nich se účastníci seznámí 
s důležitými funkcemi lesa přímo v terénu 
(nejčastěji v FSC certifikovaných lesích). 
V roce 2015 jsme díky projektu s hlavním 
městem Praha realizovali osm výukových 
programů v FSC certifikovaných pražských 
lesích a jejich okolí. V Brně proběhly tři vý-
ukové programy a dohromady se tak o še-
trném lesním hospodaření dozvědělo 239 
žáků a studentů.  

V dubnu 2015 jsme s pedagogickým tý-
mem navštívili Den Země v Praze a v Brně 
či festival Jeden svět. FSC jsme prezento-
vali i v rámci Veletrhu ekologických progra-
mů ve Švagrově.

V roce 2015 jsme odeslali tři čísla elektro-
nického magazínu Dobré dřevo pro učitele.
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Podpůrní členové v roce 2015 (dle abecedy):
Bureau Veritas Czech Republic, Hornbach Baumarkt CZ, NEP-
Con, POINT CZ, TÜV SÜD Czech
Výkonná rada FSC ČR:
Sociální sekce:
Předseda – Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu venkova)
Zástupce – Petr Mareš (NaZemi)
Ekologická sekce:
Předseda – Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – Martin Baranyai / Pavel Flídr (ČIŽP)
Ekonomická sekce:
Předseda – Vasil Hutník (Lesy města Solnice)
Zástupce – Tomáš Pařík (ACPP)
Standardizační komise FSC ČR:
Ekologická sekce – Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce – Vasil Hutník, Tomáš Pařík
Sociální sekce – Jitka Schneiderová, Petr Mareš
Smírčí komise FSC ČR:
Ekologická sekce – Pavel Bína
Ekonomická sekce – Miroslav Troják (SZDP)
Sociální sekce – Petr Jelínek (Horní mlýn)

Ředitel FSC ČR: Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR: Tomáš Duda, Martin Koubek, Michaela Vodá-
ková, Petr Březina, Martin Máša, Kristína Žulkovská

Členové sdružení:
Sociální sekce:
Horní mlýn, BESKYDČAN – sdružení pro obnovu a udržení kvality ži-
votního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Odborový svaz dřevo, 
lesy, voda, Spolek pro obnovu venkova ČR, NaZemi z.s.
Ekologická sekce:
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Frank Bold, Správa 
Krkonošského 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.
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 
zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Asociace českého papí-
renského průmyslu, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, 
Ing. Petr Košťál, Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny, Ing. Milan Košulič
Pozorovatelé:
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního pro-
středí ČR.
Čestní členové:
Ing. Milan Košulič st. a Ing. Igor Míchal ‑ in memoriam, Ing. Alois In-
druch, Jan Metzl.
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Finanční zpráva FSC ČR:
NákladyNáklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem

Výnosy
Vlastní činnost
Členské příspěvky
Dotace a granty
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

Přesný rozpis grantových prostředků
FSC Int.
FSC Int. ‑ projekt 2014 ‑ 2015
Hlavní město Praha
Norské fondy
Granty celkem

66 000 Kč
88 000 Kč
29 000 Kč

388 000 Kč
1 212 000 Kč

380 000 Kč
61 000 Kč

2 224 000 Kč

285 000 Kč
101 000 Kč

1 648 000 Kč
40 000 Kč

2 074 000 Kč
 

-150 000 Kč

761 000 Kč
87 000 Kč
80 000 Kč

720 000 Kč
1 648 000 Kč

Naši partneři a donoři:

Podpůrní členové:



Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, z. s.)
Kounicova 42
602 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. Foto: Petr Šrámek
Foto na pozadí brožury: Milan Konečný


