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FSC ČR - Výroční zpráva 2017
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 
vyrovnaným způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Na konci roku 2017 bylo certifikováno více než 198 milionů hektarů lesa v 83 zemích světa. 
Certifikátů ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru bylo celkem 33 626 ve 122 zemích. FSC 
je také nejvíce dynamickou certifikací lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce – za 
posledních 10 let narostl počet certifikátů lesních majetků téměř dvojnásobně a v dřevozpraco-
vatelském řetězci až trojnásobně. K dostání jsou desítky 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 informování o FSC přírodě blízkém les-
ním hospodaření mezi veřejností.
FSC ČR sdružuje 27 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: Martina Pokorná - Dřevěné zlato (1. místo ve fotosoutěži FSC ČR v kategorii “Dřevo kam se podíváš”) 
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Činnost FSC ČR

Lesnický program a certifikace
 
V roce 2017 jsme se více zaměřili na možnosti adaptace lesů na glo-
bální klimatické změny, jejichž negativní dopady se stále více projevo-
valy v  českém  prostředí. Dva odborné lesnické semináře s exkurzí 
v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí proto 
představily přírodě blízké lesní hospodaření a certifikaci FSC jako ná-
stroje, pomocí nichž je možné české lesy na tyto změny připravit. Vydali 
jsme také leták „Lesy a změna klimatu“ a pokračovali s distribucí ob-
sáhlého Manuálu hospodáře pro FSC certifikovaný les, který souhrnně 
představuje FSC procesy a hospodaření, vč. skupinové certifikace. Ta 
umožňuje snížit náklady na certifikaci a tím ji zatraktivňuje pro vlastníky 
menších lesů. Majitelům lesů s rozlohou do 500 ha jsme dále připravili 
balíček informací, který obsahuje všechny vzorové směrnice, na-
řízení a standardy nutné k FSC certifikaci lesního majetku. Všechny 
vydané informační materiály jsou také volně dostupné na webu www.
czechfsc.cz.

V roce 2017 začala revize Českého standardu FSC (dále jen Standard), 
která má za cíl přizpůsobit současné znění Standardu aktuální verzi FSC 
principů a kritérií a tzv. obecným mezinárodním indikátorům“ (IGIs). Proběhly proto první tři schůzky standardizační 
komise, revize Standardu však bude probíhat i v následujících letech. Odhadovaný termín finálního schválení stan-
dardu mezinárodní centrálou FSC je v druhém pololetí roku 2019.

Během roku 2017 se o další obce úspěšně rozrostla skupinová certifikace Milana Hrona. Celková plocha FSC cer-
tifikovaných lesů v České republice na konci roku 2017 činila 52 729 ha.

Seminář FSC ČR v Křtinách, 14. 11. 2017
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Zpracovatelský řetězec
Ke konci roku 2017 bylo v České republice certi-
fikováno podle standardu FSC 272 firem zpra-
covatelského řetězce dřeva (počítáno včetně 
tzv. multi‑site certifikátů s centrálou v zahraničí). 
Zároveň nárůst počtu českých firem s certifiká-
tem FSC je za posledních pět let více než 80 %! 
Všem zájemcům o certifikaci zpracovatelského 
řetězce a již certifikovaným firmám jsme také po-
skytovali informační servis.

S cílem zvýšit plochu FSC certifikovaných lesů 
jsme proběhlo několik desítek jednání s majiteli 
či správci lesů a dřevozpracovateli, kteří vníma-
jí nedostatek tuzemské FSC suroviny a zároveň 
zvýšenou poptávku o ni. Certifikaci FSC jsme 
představovali mimo jiné na semináři v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR s názvem 
„Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkář-
ský průmysl.“

Podíleli jsme se na přípravě Centralizovaného hodnocení rizika pro ČR (CNRA) – analýzy, která je klíčovým do-
kumentem pro firmy, jež nakupují surovinu bez certifikátu FSC s původem z ČR, a chtějí ji dále využít při zpracování 
FSC Mix výrobků, nebo prodat jako tzv. FSC kontrolované dřevo. Koncept FSC kontrolovaného dřeva má za úkol 
vyhnout se „kontroverznímu“ dřevu v FSC výrobcích.



Činnost FSC ČR

Propagace FSC
Jedním z úspěchů FSC ČR byla v roce 2017 fotografická soutěž 
„Není les jako les“ a její pátý ročník. Fotosoutěž s více než 3600 
zaslanými soutěžními snímky potvrdila pozici jedné z největších 
fotografických soutěží s environmentální tematikou, na které 
spolupracuje neziskový a komerční sektor. Partnerem tohoto ročníku 
byla společnost Canon, která do soutěže věnovala ceny v hodnotě 
přibližně 130 000 Kč, a společnost Hornbach. Hlavními mediálními 
partnery byly časopisy FOTO a Digitální fotomagazín. Role odborné 
poroty se zhostili zástupci obou hlavních mediálních partnerů a spo-
lečnosti Canon. Vzhledem k vysoké účasti jsme se rozhodli vyhlásit 
také speciální cenu kanceláře FSC ČR, jejíž vítěz obdržel videoka-
meru.

Vítězné fotografie byly následující rok v červnu dále představeny ve-
řejnosti v brněnské obchodní galerii Vaňkovka v rámci oficiální vý-
stavy fotosoutěže. Všechny vítězné snímky jsou v digitální formě pří-
stupné i na webech www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.

Aktivně jsme také v roce 2017 komunikovali s veřejností a novináři. 
FSC ČR vydávalo tiskové zprávy v souvislosti s lesnickými semináři, 
fotosoutěží, ale zejména s diskuzí v mediích, která se věnovala mož-
né certifikaci státních lesů systémem FSC. Tiskové zprávy FSC ČR 
se zaměřovaly také na aktuální velký nedostatek FSC suroviny 
v Česku zejména v nábytkářském a papírenském sektoru. Martin Rak - Starý strom 
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Na našem webu jsme uveřejňovali informační články týkající se 
konkrétních (jak ekonomických, tak i environmentálních a sociál-
ních) přínosů certifikačního systému FSC a ceny certifikace. 
V návaznosti na volby do Poslanecké sněmovny PČR vydalo FSC 
ČR také speciální předvolební analýzu programů politických stran 
v oblasti lesního hospodaření se zaměřením na zjištěním postoje 
jednotlivých politických hnutí k zavádění přírodě blízkých způsobů 
lesního hospodaření a certifikace FSC ve státních lesích.

V průběhu roku jsme připravili a rozeslali čtyři čísla elektronické-
ho magazínu Dobré dřevo, který se pravidelně zabývá lesnickými 
a dřevozpracovatelskými tématy, ale informuje čtenáře i o nových 
změnách v pravidlech a mechanismech FSC.

FSC ČR bylo v roce 2017 aktivní i na sociálních sítích, především 
na Facebookové fanstránce organizace, na které jsme pravidelně 
zveřejňovali jak náš vlastní obsah, tak i tematicky příbuzné články 
a zajímavosti z jiných webů. Facebook se stal také důležitým ka-
nálem, skrze který jsme propagovali fotosoutěž „Není les jako les“ 
a další akce, například odborné semináře. Facebook stránka FSC 
Česká republika dosáhla na konci roku celkového počtu 2 256 pří-
znivců.  

       Personálně jsme náš tým rozšířili o posilu v oblasti PR a komunika 
       ce s veřejností, kterou je Jakub Fabík.Výstava z fotografické soutěže FSC ČR v brněnské 

Vaňkovce.



Stav certifikace 
FSC v ČR
 
Certifikát FSC pro lesní hospoda-
ření měly v roce 2017 tyto lesní 
majetky: Mendelova univerzita 
v Brně (Školní lesní podnik Ma-
sarykův les Křtiny), magistrát 
Hlavního města Prahy, Sprá-
va Krkonošského národního 
parku, Lesy města Brna a sku-
pinový certifikát Milan Hron. 
Celková rozloha těchto lesů 
činila na konci roku 52 729 ha. 

Počet firem s certifikátem FSC 
ve zpracovatelském řetězci se 
v roce 2017 zvýšil ze 243 na 272.

Činnost FSC ČR

Petr Stejskal - Život i zánik



Členové sdružení:
Sociální sekce:
Horní mlýn z.s., BESKYDČAN – sdružení pro obnovu a udržení kvality život-
ního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Odborový svaz dřevo, lesy, voda, 
Spolek pro obnovu venkova ČR, NaZemi z.s., Sdružení pro venkov 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, ŠLP Ma-
sarykův les Křtiny, Ing. Košulič Milan
Ekologická sekce:
Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic, Frank Bold, Správa 
KRNAP, ČMELÁK – Společnost přátel přírody, Ing. Jiří Schneider Ph.D., 
ZO ČSOP Veronica, Sdružení přátel lesa, Greenpeace ČR z.s., Česká inspek-
ce životního prostředí, 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
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Valná hromada FSC



Organizace FSC ČR

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

Ekonomická sekce:
Předseda – Ing. Petr Košťál
Zástupce – Ing. Tomáš Pařík (ACPP)

Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – RNDr. Richard Višňák, Ph.D.

Standardizační 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:
Ekologická sekce – Pavel Bína
Ekonomická sekce – Miroslav Troják, MBA (SZDP)
Sociální sekce – Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (Horní mlýn)

Ředitel FSC ČR (Fairwood, z. s.): Ing. Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR (Fairwood, z. s.) v roce 2017 v Brně:
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Martin Koubek, Ph.D., Michaela Vodáková, Petr Březina, Bc. Robin Šulc, Mgr. Jakub Fabík, 
Ing. Aleš Erber

Seminář FSC ČR ve Vílanci, 26. 9.  2017 



Finanční zpráva FSC ČR

Náklady
Spotřeba materiálu 30 000 Kč
Cestovné 147 000 Kč
Reprezentace 32 000 Kč
Ostatní služby 453 000 Kč
Mzdové náklady 1 158 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění 387 000 Kč
Ostatní 104 000 Kč
Náklady celkem 2 311 000 Kč
 
Výnosy
Vlastní zdroje  720 935 Kč
Členské příspěvky 108 900 Kč
Dotace a granty 1 481 165 Kč
Výnosy celkem 2 311 000 Kč

Hospodářský výsledek – zisk 0 Kč

Přesný rozpis grantových prostředků
FSC Int. 1 281 945 Kč
MŽP 199 120 Kč

Tomáš Vohryzka - Do ticha
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Naši partneři a donoři:

Podpůrní členové:

Projekt „Přírodě blízké lesní hospodaření a FSC – efektivní a udržitelná adaptace na změnu 
klimatu“ (154/32/17)

Foto ve výroční zprávě (pokud není uvedeno jinak): © 2017 FSC ČR.Jan Malkovský - Zlatá příroda



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

 

Tiskneme na papír z odpovědných zdrojů.


