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Forest Stewardship Council (FSC) je nezávislá, nezisková nevládní organizace, která celosvětově 
podporuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. 

Vizí FSC jsou lesy, které naplňují sociální, ekologická a ekonomická práva a potřeby současné generace 
tak, aby nedošlo k omezení práv a potřeb generací budoucích. 
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Úvod 

FSC zpracovatelský řetězec (CoC) je informační stopa, která sleduje cestu výrobků z lesa nebo, v případě 
recyklovaných materiálů, z místa recyklace, až po jeho prodej s FSC prohlášením a/nebo v případě 
hotového výrobku s FSC logem. Zpracovatelský řetězec zahrnuje všechna stádia dodávky materiálu, 
zpracování, úpravy, výroby a distribuce výrobku, kdy postup do dalšího článku řetězce představuje změna 
vlastnictví. 

 

Každá změna vlastnictví v dodavatelském řetězci vyžaduje ustanovení účinného systému managementu 
zpracovatelského řetězce na úrovni organizace a jeho ověření nezávislými certifikačními orgány, pokud 
organizace chce na své výrobky uplatňovat FSC prohlášení. Vytvoření systému managementu 
zpracovatelského řetězce a jeho zavedení představuje pro organizace účinné řízení jejich systému 
zpracování a dokládá jejich zákazníkům původ materiálu ve výrobcích. 

 

FSC certifikace zpracovatelského řetězce je určena k zajištění věrohodné záruky pro zákazníky, ať už se 
jedná o obchodníky, stát nebo koncového uživatele, o tom, že výrobky prodávané s FSC prohlášením 
pocházejí z řádně spravovaných lesů, kontrolovaných zdrojů, recyklovaných materiálů nebo jejich směsí. 
FSC certifikace tak usnadňuje v dodavatelském řetězci transparentní tok zboží vyrobeného z takových 
materiálů. 

 

Verze standardu 

V 1-0 V září 2004 představenstvo FSC schválilo FSC-STD-40-004: FSC normu pro zpracovatelský 
řetězec pro společnosti dodávající a vyrábějící výrobky certifikované dle FSC. 

V 2-0 Tato verze standardu představuje nové prvky ve zpracovatelském řetězci, jako např. skupiny 
výrobků a kreditní systém. Bere do úvahy různá doporučení z tří schůzek Technické pracovní 
skupiny konaných v období mezi říjnem 2005 a únorem 2007 a rovněž připomínky zájmových 
skupin získaných k různým veřejným návrhům standardu a k FSC diskusnímu článku „FSC-DIS-
01-013: Recenze a revize FSC normy zpracovatelského řetězce“. Verze V2-0 byla schválena na 
46. zasedání Výkonné rady FSC v listopadu 2007. 

V2-1 Menší revize verze V2-0, kde nově zaznívá požadavek na závazné dodržování FSC hodnot a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tuto verzi schválil 1. října 2011 ředitel FSC Policy. 

V3-0 Nová verze standardu bere do úvahy 5 návrhů z Valné hromady FSC z roku 2011 (návrh č. 38, 43, 
44, 45 a 46) a zároveň výsledky z průzkumů převádění kreditů mezi provozovnami, integrity 
dodavatelského řetězce a možností pro nejlepší zhodnocení jiného recyklovaného materiálu 
v rámci FSC systému. Tato verze byla schválena na 73. zasedání Výkonné rady FSC v listopadu 
2016. 

V3-1 Tato menší revize standardu zavedla do FSC certifikace zpracovatelského řetězce nové základní 
pracovní požadavky FSC a zahrnula dodatky a redakční kontrolu kvůli vylepšení standardu; 
například byla začleněna oznámení (angl. advice notes) a interpretace. Tato verze dokumentu byla 
schválena Výkonnou radou FSC v lednu 2021. 
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A Cíl 

Tento standard specifikuje minimální požadavky na management a výrobu organizace při řízení 
zpracovatelského řetězce, které mají zajistit, že lesní produkty a materiály nakoupené, označené a prodané 
s certifikátem FSC pocházejí z dobře obhospodařovaných lesů, kontrolovaných nebo recyklovaných 
materiálů anebo jejich smícháním a že příslušné označení nebo prohlášení jsou oprávněná a správná. 
 

B Působnost 

Tento standard představuje základ pro certifikaci zpracovatelského řetězce. Specifikuje požadavky na 
držitele certifikátu a příbuzné organizace ohledně dodávek, zpracování, úpravy, výroby a distribuce 
certifikovaného materiálu a výrobků. 

Box 1: Na koho se certifikace zpracovatelského řetězce vztahuje? 

Aby bylo možno prohlásit výrobek za FSC certifikovaný, musí zůstat nepřerušený řetězec organizací 
nezávisle certifikovaných FSC akreditovanými certifikačními firmami. Tyto audity pokrývají každou změnu 
vlastnictví výrobku od lesa nebo místa recyklace, až po jeho prodej s FSC prohlášením na prodejní 
dokumentaci a/nebo po místo, kde je vyroben a označen logem FSC finální výrobek. Certifikace 
zpracovatelského řetězce se tedy požaduje po všech organizacích v dodavatelském řetězci, pokud 
dodávají lesní produkty, jejichž jsou vlastníky a vykonávají alespoň jednu z následujících aktivit: 

a. prodej FSC certifikovaných výrobků s FSC prohlášením na prodejní dokumentaci; 

b. označování výrobků logem FSC; 

c. výroba, změna složení (např. míšení) nebo celistvosti výrobků (např. opětovné balení nebo 

označování logem), které se prodávají s FSC prohlášením; 

d. propagace FSC certifikovaných výrobků, vyjma finálních a FSC logem označených výrobků, které 

mohou propagovat organizace, které nejsou držiteli certifikátu (např. obchodníci obchodující s finálními 

výrobky) podle standardu FSC-STD-50-002 Požadavky na propagační používání obchodních známek 

FSC necertifikovanými subjekty). 

POZNÁMKA: FSC prohlášení jsou nezbytná v případech, kdy chce zákazník použít FSC certifikovaný 
výrobek/materiál jako vstup pro další zpracování a/nebo ho přeprodat jako FSC certifikovaný.  

Certifikace zpracovatelského řetězce se nevyžaduje od organizací, které poskytují služby, aniž by výrobky 
nabyly do fyzického vlastnictví. To se vztahuje také na následující případy: 

a. zprostředkovatel nebo aukční domy zprostředkující prodej certifikovaných výrobků mezi kupujícím 

a prodávajícím; 

b. dodavatelé logistických nebo dopravních služeb a/nebo dočasné skladování certifikovaných 

výrobků, aniž by docházelo ke změně složení nebo celistvosti; 

c. kooperanti pracující na základě smlouvy o využití subdodavatelských vztahů (outsourcing) v 

souladu s požadavky z kapitoly 13 tohoto standardu. 

Box 2: Které součásti výrobku musí být certifikované? 

Všechny součásti výrobku, které mají vliv na jeho funkčnost a jsou vyrobeny z lesní produkce (viz pojmy a 
definice) musí splňovat požadavky na certifikaci zpracovatelského řetězce. Součást má na funkčnost vliv v 
případě, že při jejím odstranění přestane výrobek plnit svoji funkci. Na součásti se sekundární funkcí (např. 
při dopravě nebo mechanické ochraně) se požadavky tohoto standardu nevztahují. 

Obaly, které jsou vyrobeny z lesní produkce (např. z papíru nebo ze dřeva), jsou považovány za 
samostatné části a nejsou považovány za součást výrobku. Proto si organizace může určit, jestli bude 
certifikovaný samotný výrobek, obal nebo obojí. 

POZNÁMKA: Je přípustné, aby byla u nedřevních lesních produktů (NTFP) FSC certifikovaná pouze jedna 
složka/součást, pokud je na FSC štítku a/nebo v souvisejících prohlášeních uveden na certifikovanou 
složku/součást jasný odkaz. 
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Tento standard je rozdělen do čtyř částí. Část I a II se vztahují na obecné požadavky závazné pro všechny 
držitele certifikátu. V částech III a IV se požadavky rozdělují podle rozsahu certifikátu. 

Všechny aspekty tohoto standardu jsou normativní, včetně rozsahu, data účinnosti, odkazů, pojmů a 
definic, boxů, tabulek a příloh (pokud není uvedeno jinak). 

 

C Datum platnosti a účinnosti 

Datum schválení  leden 2021 

Datum vydání   2. února 2021 

Datum účinnosti  1. září 2021 

Přechodné období  1. září 2021 – 31. prosince 2022 

Období platnosti  do doby nahrazení nebo zrušení 

POZNÁMKA: Do konce přechodného období musí být všichni držitelé certifikátu auditovaní podle této 
verze standardu. 

 

D Odkazy 

FSC-STD-40-004 je základní standard pro certifikaci zpracovatelského řetězce a lze ho použít společně 
s dalšími normativními dokumenty s ohledem na rozsah certifikátu příslušné organizace (viz tabulka A). 

Za další normativní dokumenty se považují standardy a dokumenty, které se vážou k zavádění tohoto 
standardu. V případě, že text neodkazuje na konkrétní verzi dokumentu, použije se jeho nejnovější verze. 

Tabulka A: Přehled normativních dokumentů pro zpracovatelský řetězec 
 

 

POZNÁMKA: Výklad systému normativních dokumentů je dostupný na webových stránkách FSC (fsc.org). 

 

Dokumenty vztahující se na všechny držitele certifikátu 

FSC-STD-40-004 FSC standard pro certifikaci zpracovatelského řetězce 

FSC-STD-40-004a Klasifikace FSC výrobků (příloha k FSC-STD-40-004) 

FSC-DIR-40-004 FSC směrnice pro certifikaci zpracovatelského řetězce 

FSC-POL-01-004 Požadavky na přidružení organizací k FSC 

Další normativní dokumenty (použitelné v závislosti na rozsahu certifikátu)  

Působnost Seznam relevantních dokumentů 

Skupinová certifikace nebo certifikace na 
úrovni více provozoven 

FSC-STD-40-003 Požadavky na certifikaci 
zpracovatelského řetězce na úrovni více provozoven 

Nákup kontrolovaného dřeva 

FSC-STD-40-005 Požadavky na nákup 
kontrolovaného dřeva 

FSC-DIR-40-005 FSC směrnice pro kontrolované 
dřevo  

Nákup recyklovaného materiálu 
FSC-STD-40-007 FSC standard pro použití 
recyklovaného materiálu v rámci skupin výrobků a 
FSC certifikovaných projektů 

Použití FSC obchodní známky 
FSC-STD-50-001 Požadavky na použití FSC 
obchodní známky držiteli certifikátu 
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Box 3: Slovesné formy vyjadřující podmínky [přejato z ISO/IEC Směrnice část 2: Pravidla 

struktury a vytváření mezinárodních standardů] 

 

“musí”: označuje požadavky standardu, které je třeba striktně plnit. 

“měl by”: označuje, že mezi několika možnostmi je doporučena jedna, která je zvláště vhodná, aniž jsou 

zmíněny nebo vyloučeny jiné, nebo že určité jednání má sice přednost, ale není nutně vyžadováno. 

Certifikační orgán akreditovaný FSC se může s těmito požadavky vypořádat jiným způsobem, pakliže je 

zdůvodněný a zřejmý. 

“smí”: označuje jednání přípustné v mezích dokumentu. 

“může”: se používá pro označování možnosti nebo způsobilosti, ať už materiální, fyzické nebo příčinné. 
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Část I: Všeobecné požadavky      

1. Systém řízení 

1.1. Organizace má zavedený systém řízení, který odpovídá její velikosti a struktuře a zajišťuje 
neustálé plnění všech relevantních požadavků spojených s certifikací, přičemž obsahuje 
minimálně následující požadavky:  

a. je zvolen zástupce vedení, který má celkovou odpovědnost a pravomoc za shodu 

organizace se všemi platnými požadavky této normy; 

b. organizace naplňuje a uchovává úplné a aktuální postupy/směrnice vztahující se ke 

všem platným požadavkům vyplývajícím z rozsahu certifikátu; 

c. organizace určuje klíčovou osobu odpovědnou za zavádění každého 

postupu/směrnice; 

d. k tomu, aby organizace zajistila dostatečnou implementaci požadavků svého systému 

řízení, provádí školení zaměstnanců podle aktuálního znění svých postupů; 

e. organizace uchovává úplné a aktuální záznamy vztahující se ke všem platným 

požadavkům certifikace. Doba jejich uchovávání činí nejméně 5 let. Minimální rozsah 

uchovávané dokumentace (je nutné přihlédnout k rozsahu certifikátu): 

postupy/směrnice; seznamy skupin výrobků; záznamy o školeních; nákupní a 

prodejní dokumentace; účetní záznamy o nakoupeném materiálu; roční souhrny 

objemů; schválení k používání obchodní značky; záznamy o dodavatelích, 

stížnostech a outsourcingu; dokumenty o kontrolách neshodných výrobků; údaje o 

systému ověřování recyklovaného materiálu a dokumentaci týkající se systému 

náležité péče pro kontrolovaný materiál a FSC Controlled Wood. 

1.2. Organizace musí posoudit všechna kritéria uvedená v Části IV, za účelem vyhodnocení 
způsobilosti pro certifikaci na úrovni jedné nebo více provozoven nebo skupinovou certifikaci.  

1.3. Organizace se zaváže k respektování FSC hodnot, tak jak jsou definovány v dokumentu FSC-
POL-01-004 Podmínky pro přidružení organizací k FSC. Do prohlášení uvede, že není přímo 
či nepřímo zapojena do následujících aktivit: 

1.4. Organizace musí zavést systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP). Minimální 
požadavky v rámci zavádění systému BOZP jsou: určení osoby zodpovědné za zajišťování 
BOZP, školení pracovníků v rámci BOZP a vytvoření a zavedení postupů BOZP úměrné 
velikosti podniku a jeho struktuře. 

POZNÁMKA: Certifikáty jiných certifikačních systémů a legislativní požadavky na systém BOZP, které 
zajišťují plnění indikátoru 1.4 lze považovat za doklad plnění tohoto indikátoru (tzn., že v takovém případě 
organizace automaticky splňuje požadavky indikátoru 1.4). 

1.5. Organizace přijme1 a implementuje prohlášení o zásadách nebo prohlášení, která zahrnují 
základní pracovní požadavky FSC. Prohlášení o zásadách musí být k dispozici zájmovým 
skupinám (tj. dotčeným a zainteresovaným zájmovým skupinám) a certifikačnímu orgánu 
organizace. 

1.6. Organizace si vede aktuální sebehodnocení (vlastní hodnocení vytvořené organizací), ve 
kterém popisuje, jak organizace uplatňuje základní pracovní požadavky FSC ve svých 
provozech. Sebehodnocení musí být předloženo certifikačnímu orgánu organizace. 

1.7. Organizace zaručí, že stížnosti vztahující se k plnění požadavků tohoto standardu vyplývající z 
rozsahu certifikátu organizace jsou přiměřeně zváženy a zároveň podnikne následující kroky: 

a. potvrdí stěžovateli přijetí stížnosti do dvou týdnů ode dne jejího doručení; 

b. do 3 měsíců od doručení prošetří stížnost a navrhne vhodný postup jejího řešení. 

                                                 
1 Může vytvořit nové zásady nebo použít již existující. 
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Pokud je k prošetření stížnosti potřeba více času, musí organizace uvědomit 

stěžovatele i certifikační orgán; 

c. podnikne přiměřené kroky vzhledem ke stížnostem a nedostatkům zjištěných při 

činnostech, které souvisejí s plněním certifikačních požadavků; 

d. v okamžiku, kdy je stížnost považována za úspěšně vyřešenou a uzavřenou, 

organizace uvědomí stěžovatele a certifikační orgán. 

1.8. Organizace má zavedené postupy, které zajistí, že veškeré neshodné výrobky jsou 
identifikovány a je zabráněno jejich neúmyslnému prodeji s FSC prohlášením. V případě, že 
jsou zjištěny neshodné výrobky po jejich dodání (odeslání odběrateli – pozn. překladatele), 
organizace musí splnit následující požadavky: 

a. písemně uvědomit svůj certifikační orgán a dotčené přímé zákazníky do 5 dnů od 

identifikace neshodných výrobků a vést o tomto hlášení záznamy; 

b. vyhodnotit příčiny výskytu neshodných výrobků a zavést preventivní opatření, která 

budou těmto případům předcházet; 

c. spolupracovat se svým certifikačním orgánem, tak aby si mohl ověřit, že organizace 

podnikla nezbytné kroky k odstranění neshod. 

1.9. Organizace musí podpořit ověření transakcí prováděné jejím certifikačním orgánem a 
Akreditačním orgánem (Assurance Services International - ASI) tak, že na vyžádání poskytne 
vzorky dat FSC transakcí (viz Pojmy a definice), podle požadavků certifikační firmy. 

 
POZNÁMKA: Informace o cenách nespadají do rozsahu zveřejňování dat z ověření transakcí. 
 

1.10. Organizace podpoří testování vláken prováděné jejím certifikačním orgánem a 
Akreditačním orgánem (ASI) tak, že na vyžádání poskytne vzorky a exempláře materiálů a 
výrobků a informace o druhovém složení za účelem jejich ověření. 

 

1.11. Prokázání shody s jinými certifikačními systémy může organizaci sloužit jako důkaz shody 
s kapitolou 7 „Základní pracovní požadavky FSC.“ 

 
POZNÁMKA: FSC International prověří kompatibilitu těchto certifikačních systémů se základními 
pracovními požadavky FSC a rozsah, v jakém se kryjí s požadavky uvedenými v kapitole 7. 
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2. Zdroje materiálu 

2.1. Organizace musí uchovávat aktuální záznamy o všech dodavatelích, kteří dodávají materiál 
použitý pro FSC skupiny výrobků. Záznamy obsahují minimálně jména dodavatelů, certifikační 
kód (pokud je relevantní) a informace o dodaném materiálu. 

2.2. Organizace pravidelně ověřuje na info.fsc.org platnost certifikátu a rozsah FSC skupin výrobků 
svých dodavatelů, aby odhalila případné změny, které mohou ovlivnit dostupnost a pravost 
dodávaných výrobků. 

POZNÁMKA: Ostatní FSC platformy synchronizované s FSC databází držitelů certifikátů (např. portál 
ochranné známky) mohou podporovat plnění tohoto požadavku, pokud jsou nastaveny tak, že 
automaticky zasílají upozornění, pokud dojde ke změně rozsahu dodavatelova certifikátu. 

2.3. Organizace kontroluje prodejní nebo dodací dokumentaci svého dodavatele (nebo obojí), 
prostřednictvím které si lze ověřit, že:  

a. typ a množství dodaného materiálu odpovídají příslušné dodané dokumentaci; 

b. je uvedeno FSC prohlášení; 

c. dodavatelův kód pro FSC CoC nebo FSC Controlled Wood je uveden u materiálu 

dodávaného s FSC prohlášením. 

2.4. Organizace zajistí, že pouze vhodný vstupní materiál a správné kategorie materiálu jsou použity 
pro FSC skupiny výrobků, tak jak jsou definovány v Tabulce B. 

 

Tabulka B: Vhodné vstupy pro jednotlivá FSC prohlášení výstupů FSC skupin výrobků 
 

Výstupní FSC prohlášení skupiny výrobků Vhodné vstupy 

FSC 100% FSC 100% 

FSC Mix x% / FSC Mix Credit FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, FSC 

Recycled x%, FSC Recycled Credit, kontrolovaný 

materiál, FSC Controlled Wood, spotřebitelem 

použitý materiál, jiný recyklovaný materiál. 

FSC Recycled x% / FSC Recycled Credit  FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, 

spotřebitelem použitý materiál, jiný recyklovaný 

materiál. 

FSC Controlled Wood FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, 

kontrolovaný materiál, FSC Controlled Wood. 

 

2.5. Při nákupu recyklovaného materiálu bez certifikátu FSC pro použití v FSC skupině výrobků 
dodržuje organizace požadavky standardu FSC-STD-40-007. 

2.6. Při nákupu primární suroviny bez certifikátu FSC pro použití v FSC skupině výrobků jako 
kontrolovaného materiálu dodržuje organizace požadavky standardu FSC-STD-40-005. 

2.7. Organizace, u kterých recyklovaný materiál pochází z primární nebo sekundární výroby jejich 
vlastní provozovny, je mohou zařadit do stejné nebo nižší kategorie jako byl původní materiál. 
Materiál ze sekundární výroby může být označen jako spotřebitelem použitý recyklovaný 
materiál, pokud se nejedná o materiál, který je znehodnocený při výrobním procesu, ale 
technologie výroby ho umožňuje použít v rámci toho samého výrobního procesu.  

2.8. Organizace může označit materiál, který má v době konání hlavního auditu na skladě a materiál 
přijatý v období mezi hlavním auditem a datem vydání certifikátu za vhodný vstup, pokud 
certifikačnímu orgánu dokáže, že splňuje FSC požadavky na zdroje materiálu. 
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3. Třídění materiálu 

3.1. Pokud existuje riziko vstupu ne-vhodných materiálů do FSC skupin výrobků, musí organizace 
použít jednu nebo více z uvedených třídících metod: 

a. fyzická separace materiálu; 

b. časová separace materiálu; 

c. označení materiálu. 

4. FSC materiál a záznamy o výrobcích 

4.1. U každé skupiny výrobků nebo pracovního příkazu organizace identifikuje hlavní kroky 
zpracování zahrnující změnu objemu nebo hmotnosti materiálu a specifikuje konverzní faktory 
u každého kroku zpracování nebo, není-li to proveditelné, souhrnně pro všechny kroky 
zpracování. Organizace specifikuje metodiku pro výpočet konverzních faktorů a zajistí jejich 
aktualizaci. 

POZNÁMKA: Pokud organizace vyrábí produkty na zakázku, není povinna specifikovat konverzní faktory 
před výrobou, ale musí vést výrobní záznamy, ze kterých lze zpětně konverzní faktor vypočítat. 

4.2. Organizace uchovává aktualizované účetní záznamy o materiálech a výrobcích, na které se 
vztahuje působnost FSC certifikátu (např. tabulky, programy pro řízení výroby). Záznamy se 
vztahují na tyto položky: 

a. pro vstupy: číslo prodejní dokumentace dodavatele, datum, množství a je-li 

relevantní, tak kategorii materiálu včetně procentního nebo kreditního prohlášení; 

b. pro výstupy: číslo prodejní dokumentace, datum, popis výrobku, množství, FSC 

prohlášení a příslušnou periodu prohlášení popř. výrobního příkazu; 

c. výpočty vstupního FSC procenta (v procentuálním systému) nebo FSC kreditu (v 

kreditním systému). 

4.3. Pokud je organizace certifikovaná kromě FSC i jinými certifikačními systémy lesního 
hospodaření a její vstupy a výstupy nesou prohlášení více systémů, tak musí doložit, že výrobky 
nejsou započítány vícekrát.  

POZNÁMKA: Toho lze docílit vytvořením společné dokumentace, která jednoznačně identifikuje množství 
materiálů a výrobků a jim příslušná použitá výstupní prohlášení. Není-li to možné, organizace by měla 
certifikačnímu orgánu umožnit posouzení tohoto požadavku jiným způsobem. 

4.4. Organizace musí připravovat roční objemovou bilanci materiálů (v jednotkách, které organizace 
běžně používá), vztahující se na období od poslední roční objemové bilance a dokládající, že 
množství výrobků prodaných s FSC prohlášením odpovídá množství vstupů, dokumentaci, 
příslušnému výstupnímu prohlášení a konverznímu faktoru(ům) podle příslušné skupiny 
výrobků. 

POZNÁMKA: Pokud organizace vyrábí produkty na zakázku (např. tesaři, řezbáři, stavební firmy), 
může předložit souhrnnou roční bilanci formou přehledu pracovních příkazů nebo stavebních projektů. 
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5. Prodej 

5.1. Organizace zajistí, aby všechna vydaná prodejní dokumentace (fyzická i elektronická) za 
výstupy prodané s FSC prohlášením zahrnovala následující informace: 

a. jméno a kontaktní údaje organizace; 

b. identifikační údaje zákazníka jako např. jméno a adresa (naplatí pro prodej finálnímu 

spotřebiteli);  

c. datum vydání dokumentu; 

d. název výrobku nebo jeho popis; 

e. množství prodaných výrobků; 

f. kód FSC certifikátu prodávající organizace pro zpracovatelský řetězec u FSC 

certifikovaných výrobků a/nebo kód FSC kontrolovaného dřeva u výrobků s FSC 

prohlášením FSC Controlled Wood; 

g. zřetelné označení FSC prohlášení u každé položky nebo všech výrobků tak, jak je 

definováno v Tabulce C. 

Tabulka C: Vhodná výstupní FSC prohlášení pro jednotlivé systémy kontroly 

 

FSC prohlášení 

určené pro skupinu 

výrobků 

FSC systém kontroly 

Transferový systém Procentuální systém Kreditní systém 

FSC 100% √ neaplikovatelný neaplikovatelný 

FSC Mix x% √ √ neaplikovatelný 

FSC Recycled x% √ √ neaplikovatelný 

FSC Mix Credit √ neaplikovatelný √ 

FSC Recycled Credit √ neaplikovatelný √ 

FSC Controlled Wood √ (viz indikátor 5.9) (viz indikátory 5.9 a 

10.10) 

 

5.2. Organizace na konci dodavatelského řetězce prodávající FSC finální a označené výrobky 
(např. maloobchodníci, vydavatelé) mohou vynechat informace o procentním zastoupení nebo 
kreditu v prodejní dokumentaci (například použít prohlášení FSC Mix místo FSC Mix 70% nebo 
FSC Mix Credit). Tímto je však informace ztracena a další organizace v dodavatelském řetězci 
nesmí znovu použít informaci o procentech nebo kreditu. 

5.3. V případě, že prodejní dokumentace vystavená organizací není zaslaná spolu s výrobkem a 
informace na ní uvedené jsou pro zákazníka nutné k doložení toho, že mají výrobky certifikát 
FSC, musí dodací dokumentace obsahovat informace uvedené v indikátoru 5.1 a odkaz na 
prodejní dokumentaci. 

5.4. Organizace zajistí, že výrobky prodávané s FSC prohlášením FSC 100%, FSC Mix nebo FSC 
Recycled (v prodejní dokumentaci) nenesou loga jiných certifikačních systémů pro lesní 
hospodaření. 

POZNÁMKA:  FSC certifikované výrobky, i když nesou FSC štítek (logo), mohou mít na prodejních a 
dodacích dokumentech FSC prohlášení i prohlášení jiných certifikačních systémů lesního hospodaření. 

5.5. Organizace mohou označit na prodejní dokumentaci výrobky vyrobené výhradně z materiálů 
od malých výrobců nebo komunit tvrzením: " Z malých nebo komunitních lesů ". Toto tvrzení 
může být držiteli certifikátu dále předáváno v dodavatelském řetězci.  

5.6. Organizace může označovat produkty na prodejních a dodacích dokumentech FSC 
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prohlášením „FSC Contolled Wood“ pouze pokud se jedná o nezpracovaný přírodní materiál 
nebo polotovary a zákazník má FSC certifikát. 

5.7. Pokud není organizace schopna uvést do prodejní nebo dodací dokumentace FSC prohlášení 
a/nebo kód certifikátu (nebo obojí), musí požadované informace poskytnout zákazníkovi 
prostřednictvím dodatečné dokumentace (např. formou dopisů). K tomu musí organizace získat 
povolení od certifikačního orgánu, přičemž dodatečná dokumentace musí splňovat následující 
podmínky: 

a. musí existovat jasné informace párující dodatečný dokument s prodejní a dodací 

dokumentací; 

b. neexistuje riziko, že si zákazník nesprávně vyloží, které výrobky jsou nebo nejsou 

FSC certifikované; 

c. pokud se prodejní dokumentace vztahuje na více výrobků s různými FSC 

prohlášeními, musí každý produkt nést odkaz na příslušné FSC prohlášení uvedené v 

dodatečné dokumentaci. 

5.8. Pokud organizace dodává FSC certifikované výrobky na míru (např. tesaři, řezbáři, stavební 
firmy) a neuvádí je na prodejních dokumentech v souladu s indikátorem 5.1, může připojit 
dodatečnou dokumentaci k prodejním dokumentům za stavbu, montáž nebo podobné služby. 
Dodatečná dokumentace musí obsahovat: 

a. odkaz párující fakturu(y) za službu s dodatečnou dokumentací; 

b. seznam použitých FSC certifikovaných součástí, jejich množství a FSC prohlášení; 

c. kód certifikátu příslušné organizace. 

5.9. Organizace může zařadit FSC certifikované výrobky do nižší kategorie výstupního FSC 
prohlášení, podle Obrázku A. FSC štítek na výrobku musí odpovídat prohlášení uvedenému v 
prodejní dokumentaci. To neplatí v případech, kdy maloobchodníci prodávají finální a FSC 
štítkem označené výrobky finálním spotřebitelům. 

POZNÁMKA: Výrobky ze 100% recyklovaných materiálů mohou být označeny pouze prohlášením „FSC 
Recyklované“. 

 

 

 

Schéma A: Pravidla pro zařazení výrobku do nižší kategorie výstupního FSC prohlášení 

 

 

 

FSC 100% 

 

                FSC Mix Credit/ 

       FSC Mix x% 

 

 

FSC Controlled Wood 
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6. Shoda se zákonnými požadavky na legalitu dřeva 

6.1. Organizace zajistí, že FSC certifikované výrobky, výrobky z kontrolovaného dřeva a dřevěné 
výrobky splňují všechny zákonné požadavky na legalitu dřeva. Organizace musí alespoň: 

a. mít nastaveny postupy zajišťující, že import a/nebo export a komercializace FSC 

certifikovaných výrobků a výrobků z kontrolovaného dřeva splňuje všechny obchodní 

a celní zákony2 (v případě, že organizace importuje a/nebo exportuje FSC 

certifikované výrobky); 

b. na vyžádání shromáždit a poskytnout informace o druhu dřeviny (běžné jméno i její 

vědecký název) a zemi původu vytěženého dřeva (popř. konkrétnější geografické 

údaje, vyžaduje-li to legislativa) přímým zákazníkům a/nebo FSC certifikované 

organizaci nacházející se dále ve zpracovatelském řetězci, kteří tuto informaci 

potřebují k prokázání legality dřeva. Forma a četnost poskytování těchto informací 

mohou být dohodnuty mezi organizací a žadatelem o informace; jsou-li tyto informace 

správné a přesně odpovídají jednotlivému materiálu dodávanému s certifikací FSC 

nebo FSC Controlled Wood. 

POZNÁMKA: Informace o regionech na subnárodní úrovni nebo oprávnění k těžbě jsou vyžadovány 
tam, kde se riziko nezákonné těžby mezi oprávněními k těžbě v zemi nebo na úrovni subnárodního 
regionu liší. Za oprávnění k těžbě se považuje jakákoli dohoda udělující právo k těžbě dřeva v dané 
oblasti. 

 

POZNÁMKA: Pokud organizace nemá k dispozici informace o druhu dřeviny a zemi původu vytěženého 
dřeva, vyšle žádost o informace do svého dodavatelského řetězce, tak aby tyto informace byly 
dohledány. 

 
c. poskytnout důkaz o souladu s příslušnými obchodními a celními zákony; 

d. zajistit, že FSC certifikované výrobky obsahující jiný recyklovaný materiál (vyjma 

recyklovaného papíru) prodávané společnostem nacházejícím se v zemích, ve 

kterých se uplatňuje legislativa upravující legalitu dřeva buď:  

                                                 
2Mezi obchodní a celní zákony patří (výčet nemusí být úplný): 

• zákazy, kvóty a další omezení vývozu dřevařských výrobků (např. zákazy na vývoz nezpracované kulatiny nebo surového dřeva) 
• požadavky na vývozní licence na dřevo a dřevařské výrobky 
• oficiální povolení, která potřebují subjekty vyvážející dřevo a dřevařské výrobky 
• daně a další poplatky vztahující se na vývoz dřevařských výrobků 
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i. obsahují pouze jiný recyklovaný materiál, který splňuje požadavky na FSC 
Controlled Wood podle FSC-STD-40-005; nebo 

ii. organizace informuje odběratele o přítomnosti jiného recyklovaného materiálu 
ve výrobku a zároveň podporuje systém náležité péče odběratele, tak jak 
předepisuje příslušná legislativa. 

POZNÁMKA: Organizace postupující podle d.(i) mohou aplikovat požadavky na ko-produkty podle FSC-
STD-40-005. 

 

7. Základní pracovní požadavky FSC 
 

7.1. Při uplatňování základních pracovních požadavků FSC musí organizace náležitě zohlednit 
práva a povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy a současně plnit cíle těchto 
požadavků. 

 

7.2. Organizace nesmí využívat dětskou práci. 
7.2.1 Organizace nesmí zaměstnávat pracovníky mladší 15 let nebo mladší než je 

minimální věk stanovený vnitrostátními nebo místními právními předpisy nebo 
nařízeními, podle toho, který věk je vyšší, kromě případů uvedených v 7.2.2. 
 

7.2.2 V zemích, v nichž vnitrostátní právní předpisy nebo nařízení umožňují zaměstnávání 
osob ve věku od 13 do 15 let na lehkou práci, by takové zaměstnání nemělo 
narušovat školní docházku ani by nemělo být škodlivé pro jejich zdraví nebo vývoj. 
 

7.2.3 Žádná osoba mladší 18 let není zaměstnaná v nebezpečných nebo těžkých pracích, 
s výjimkou školení v rámci schválených vnitrostátních zákonných předpisů a nařízení. 
 

7.2.4 Organizace zakáže nejhorší formy dětské práce. 
 

7.3. Organizace odstraní všechny formy nucené a povinné práce. 
7.3.1 Pracovní vztahy jsou dobrovolné a založené na vzájemném souhlasu, bez hrozby 

sankce. 
 

7.3.2 Neexistuje žádný důkaz o jakýchkoli praktikách svědčících o nucené nebo povinné 
práci, mimo jiné včetně následujících: 
•  fyzické a sexuální násilí  
•  dluhové otroctví 
•  zadržování mezd/včetně zaplacení zaměstnaneckých poplatků a/nebo úhrady 
zálohy při nástupu do zaměstnání  
•  omezení mobility/pohybu  
•  zadržování pasů a dokladů totožnosti  
•  vyhrožování udání úřadům. 

 

7.4. Organizace zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci v zaměstnání a při práci. 
 

7.4.1 Postupy v zaměstnání a při práci jsou nediskriminační. 
 

7.5. Organizace uznává svobodu sdružování a účinné právo na kolektivní vyjednávání. 
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7.5.1 Pracovníci mohou založit organizaci pracovníků nebo se k ní připojit na základě 
vlastní volby. 

 
7.5.2 Organizace uznává úplnou svobodu organizací pracovníků při vytváření vlastních 

stanov a pravidel. 
 
7.5.3 Organizace uznává práva pracovníků na zapojení se do zákonných činností 

spojených se založením, pomocí nebo připojením se k organizaci pracovníků a práva 
nic z uvedeného nečinit a nebude diskriminovat nebo trestat pracovníky za 
uplatňování těchto práv.  

 
7.5.4 Organizace vyjednává se zákonně založenými organizacemi pracovníků a/nebo 

s řádně zvolenými zástupci v dobré víře a s maximálním úsilím dosáhnout dohody o 
kolektivním vyjednávání. 

 
7.5.5 Kolektivní smlouvy jsou uplatňovány všude, kde existují. 
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Část II: Kontrola FSC prohlášení      
 

POZNÁMKA: Příklady použití požadavků na skupiny výrobků a systému kontroly FSC jsou uvedeny v 
Příloze A a B. 

 

 

8. Stanovení skupin výrobků pro kontrolu FSC prohlášení 

8.1. Organizace vytváří skupiny výrobků za účelem kontroly výstupního FSC prohlášení výrobků a 
jejich označování. Skupiny výrobků sdružují jeden nebo více výrobků, které: 

a. spadají pod stejný typ výrobku podle FSC-STD-40-004a; 

b. jsou kontrolovány stejným systémem kontroly FSC prohlášení. 

 

8.2. Následující dodatečné podmínky platí pro stanovení skupin výrobků v rámci procentuálního 
a/nebo kreditního systému: 

a. všechny výrobky musí mít stejný konverzní faktor. Pokud tomu tak není, mohou být 

zahrnuty do stejné skupiny výrobků, ale příslušné konverzní faktory se použijí na 

konkrétní produkty pro výpočet množství výstupních produktů, které mohou být 

prodávány s FSC procentuálním nebo kreditním prohlášením; 

b. všechny výrobky musí být vyrobeny ze stejného vstupního materiálu (např. borové 

dřevo) nebo stejnou kombinací vstupních materiálů (např. skupina výrobků z 

dýhovaných dřevotřískových desek, kde jsou všechny produkty vyrobeny z 

dřevotřískové desky a dýhy rovnocenných druhů.) 

Poznámka: Vstupní materiál a/nebo druhy dřevin mohou být nahrazeny jiným materiálem a/nebo druhem, 
za předpokladu, že jsou rovnocenné. V rámci jedné skupiny výrobků je umožněna variabilita materiálů, 
velikosti nebo tvarů. Různé druhy dřevní buničiny jsou považovány za rovnocenné vstupní materiály, 
kromě primárních a recyklovaných dřevních vláken, která se za rovnocenné vstupní materiály nepovažují. 

Poznámka: V případě, že je výrobek složený z primárních a recyklovaných dřevních vláken, lze na stejném 
kreditním účtu kombinovat oba materiály (smíšená vlákna). U 100 % recyklovaných produktů je však možné 
FSC kredit odebírat pouze z recyklovaných vstupních materiálů. To stejné platí pro výrobky ze 100 % 
primárního vlákna, kde se kredity čerpají pouze z primárních vstupních materiálů. 

 

8.3. Organizace vede aktuální seznam skupin výrobků, které obsahují následující údaje: 
a. typ(y) výrobků podle FSC-STD-40-004a; 

b. příslušná výstupní FSC prohlášení. Organizace může také uvést výrobky, které jsou 

oprávněné nést FSC štítek „FSC Malé a komunitní hospodářství“, v případě, že chce, 

aby tato informace byla zveřejněná v databázi držitelů FSC certifikátu.;  

c. druhy dřevin (vědecký i běžný název) v případech, kdy je druh dřeviny podstatný pro 

charakteristiku produktu. 
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Box 4: Nahrazování vstupního materiálu v rámci skupiny výrobků (platí pro všechny FSC 

systémy kontroly) 

Materiály a/nebo druhy mohou být považovány za rovnocenné, pokud mohou být nahrazeny, aniž by došlo 

ke změně vlastností výrobku na výstupu. O změnu vlastností se jedná v následujících případech: 

• změna typu výrobku (podle FSC-STD-40-004a); nebo 

• změna funkce výrobku; nebo 

• nárůst ceny výrobku (cena nesmí být použita jako jediný ukazatel vzhledem k jejím možným 

výkyvům způsobeným např. požadavky trhu, vyjednáváním o ceně nebo objemem nákupu/prodeje; 

nicméně může být použita v kombinaci s jiným ukazatelem za účelem identifikace změny vlastností 

výrobku na výstupu; nebo 

• navýšení kvality/jakosti výrobku; nebo 

• změna vzhledu výrobku (vzhledem se rozumí podstatné vlastnosti materiálu; netýká se tisku, 

barvení a dalších závěrečných úprav). 

 
 

9. Transferový systém 
 

Box 5: Specifikace transferového systému 

Transferový systém je FSC kontrolní systém, který představuje nejsnazší způsob stanovení příslušného 

výstupního FSC prohlášení, kdy je prohlášení vstupního materiálu přímo převedeno na materiál na 

výstupu. To je zajištěno oddělením materiálu od nevhodného materiálu ve všech fázích procesu.  

Transferový systém lze použít pro všechny skupiny výrobků, FSC prohlášení i činnosti. Neexistuje žádné 

FSC prohlášení pro jiný recyklovaný materiál, jelikož tento materiál není považován za nevhodný pro 

transferový systém. 

 

Poznámka: U nedřevních lesních produktů určených k potravinářským nebo léčebným účelům lze použít 

pouze transferový systém. 

9.1. Pro každou skupinu výrobků organizace určí periodu prohlášení nebo výrobní příkaz, pro které 
se stanovuje FSC prohlášení. 

9.2. Pokud jsou vstupní materiály v rámci jednoho výrobního příkazu nebo periody prohlášení ze 
stejné kategorie materiálu a mají identické FSC prohlášení, pak toto FSC prohlášení platí i pro 
materiál na výstupu. 

9.3. Pokud jsou v rámci jednoho výrobního příkazu nebo periody prohlášení vstupní materiály 
různých kategorií materiálů nebo FSC procentuálních prohlášení nebo FSC kreditních 
prohlášení míchány/kombinovány, musí výsledné FSC prohlášení odpovídat nejnižší hodnotě 
prohlášení materiálů na vstupu (viz tabulka D). 
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Tabulka D. Možné kombinace různých vstupních FSC prohlášení a jim odpovídající výstupní FSC 
prohlášení při použití transferového systému 

 

Vstupy  
FSC 

100%  
FSC Mix 

Credit  
FSC Mix 

x%  

FSC 
Recycled 

Credit 

FSC 
Recycled 

x% 

Jiný 
recyklovaný 

materiál 
(dřevo) 

 
Jiný 

recyklovaný 
materiál 
(papír) 

Spotřebitelem 
použité dřevo 

nebo papír 

FSC 
Controlled 
Wood a 

kontrolované 
materiály 

FSC 100%  
FSC 

100% 
    

FSC Mix 
Credit 

  

 

FSC Mix 100%  

FSC Mix 
Credit  

  
FSC Mix Credit 

    

 

FSC Mix Credit 
FSC 

Controlled 
Wood 

FSC Mix x%     
FSC Mix 

x% 
    

 

FSC Mix x%  

FSC 
Recycled 

Credit 
FSC Mix Credit   

FSC 
Recycled 

Credit 

 

  FSC Recycled Credit  

FSC 
Recycled 

x% 
        

FSC 
Recycled 

x% 

 
 FSC Recycled x% 

  

není 
povoleno 

žádné FSC 
prohlášení 

Jiný 
recyklovaný 

materiál 
(dřevo) 

                                                                           není povoleno žádné FSC prohlášení 

Jiný 
recyklovaný 

materiál 
(papír) FSC Mix 

100%  
FSC Mix 

Credit 

 
 
 

FSC Mix 
x%  

FSC 
Recycled 

Credit 

FSC 
Recycled 

x%  

 

FSC Recycled 100%  

Spotřebitelem 
použité dřevo 

nebo papír 
    

 

FSC 
Controlled 
Wood a 

kontrolované 
materiály 

FSC Controlled Wood 

 
 

není povoleno žádné FSC prohlášení 

FSC 
Controlled 

Wood 

10. Procentuální systém 
 

Box 6: Specifikace procentuálního systému 

Procentuální systém je systém kontroly FSC prohlášení, který umožňuje prodávat výrobky s procentním 

prohlášením, jehož hodnota odpovídá podílu započitatelných vstupů na vstupu v příslušné periodě 

prohlášení. 

Procentuální systém kontroly FSC prohlášení může být použit pouze u skupin výrobků se specifikací FSC 

Mix, FSC Recycled na úrovni jedné nebo více provozoven. Procentuální systém kontroly FSC prohlášení 

může být také použit pro výrobky nesoucí FSC štítek „Z malých nebo komunitních lesů“.  

Tento systém nelze použít pro následující aktivity: 

• prodej výrobků s prohlášením FSC 100 %, 

• obchod a distribuce finálních výrobků ze dřeva a papíru (např. obchodníci s papírem), 

• obchod bez fyzického vlastnictví, 

• obchod a zpracování nedřevních lesních produktů; netýká se bambusu a nedřevních lesních 

produktů ze stromů (např. korek, pryskyřice, kůra, kaučuk/latex) 

10.1. Pro každou skupinu výrobků organizace určí periodu prohlášení nebo výrobní příkaz, pro 
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kterou/který se stanovuje procentuální FSC prohlášení. 

10.2. Pro FSC Mix nebo FSC Recycled vstupní materiál musí organizace k určení objemu 
započitatelných vstupů použít procentuální nebo kreditní prohlášení uvedené na dodavatelské 
prodejní nebo dodací dokumentaci (nebo obojím). 

POZNÁMKA: Pokud má dodaný materiál kreditní prohlášení, musí být veškerý jeho objem použit jako 
započitatelný materiál. 

10.3. Organizace vypočítá a eviduje výstupní procento pro každou periodu prohlášení nebo 
výrobní příkaz za použití následujícího vzorce: 

 

FSC% =
QC

QT
x100 

FSC% = výstupní FSC procento  

QC = objem započitatelných vstupů 

QT = celkový objem suroviny z lesní produkce 

10.4. Pokud se procentuální systém používá na úrovni více provozoven, procentuální podíl se 
vypočte zprůměrováním procentuálních podílů vstupního materiálů všech dotčených 
provozoven. Zavedení procentuálního systému na úrovni více provozoven musí splňovat 
následující podmínky: 

a. stanovení výstupního procenta probíhá v rámci jedné skupiny výrobků; 

b. všechny provozovny spadají pod působnost jednoho certifikátu (individuální nebo 

multi-site certifikát) a mají společnou vlastnickou strukturu; 

c. všechny provozovny se nachází na území stejné země nebo jsou v Eurozóně; 

d. všechny provozovny používají stejný integrovaný řídící software; 

e. každá provozovna zapojená do centrálního výpočtu procenta (corss-site percentage 

caltulation) musí mít výstupní FSC procento (FSC % - viz vzoreček výše) o hodnotě 

alespoň 50 %.  

 

10.5.  Organizace stanoví pro každou skupinu výrobků výstupní procento na základě:  
a. vstupů v téže periodě prohlášení nebo výrobním příkazu (jediné procento); nebo 

b. vstupů do specifikovaného počtu dřívějších period prohlášení (procento klouzavého 

průměru). 

10.6. Časový úsek, za který se vypočte výstupní procento, nepřesáhne 12 měsíců, není-li jinak 
zaručeno charakterem podnikání a schváleno certifikačním orgánem akreditovaným FSC. 

10.7. Organizace, které používají metodu jediného procenta, mohou použít výstupní procento 
na výstupní FSC prohlášení pro aktuální periodu prohlášení nebo výrobní příkaz nebo pro 
následující periodu prohlášení. 

10.8. Organizace používající pro stanovení FSC prohlášení metodu klouzavého průměru, použijí 
výstupní procento za specifikovaný počet dřívějších period prohlášení na výstupní FSC 
prohlášení pro výrobky z následující periody prohlášení. 

10.9. Organizace, které použijí výstupní FSC procento pro následující periodu prohlášení (v 
souladu s indikátory 10.7 a 10.8), musí zajistit, aby kolísání v dodávkách vstupních materiálů 
nebylo využito ke zvýšení množství výrobků prodaných s FSC prohlášením. Organizace musí 
prostřednictvím roční objemové bilance materiálu prokázat, že objem výrobků prodaných s FSC 
prohlášením odpovídá objemu nakoupeného započitatelného vstupního materiálu, konverzním 
faktorům a příslušnému období.  

10.10. Organizace smí prodat celkový výstup určité periody prohlášení nebo výrobního příkazu s 
FSC Mix nebo FSC Recycled procentuálním prohlášením, které je shodné nebo nižší než 
vypočítané výstupní procento. 
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11. Kreditní systém 
 

Box 7: Specifikace kreditního systému 

Kreditní systém je systém kontroly FSC prohlášení, který umožňuje, aby byla část výrobků, které 

odpovídají objemu vstupního započitatelného materiálu a konverzním faktorům příslušné skupiny výrobků, 

byla prodána s kreditním FSC prohlášením. Kreditní systém může být použit pro skupiny výrobků se 

specifikací FSC Mix nebo FSC Recycled na úrovni jedné nebo více provozoven. 

Kreditní systém nesmí být použit v následujících případech: 

• prodej výrobků s výstupním FSC prohlášením FSC 100 %; 

• obchod a distribuce finálních výrobků ze dřeva a papíru (např. obchodníci s papírem); 

• obchod bez fyzického vlastnictví; 

• obchod a zpracování nedřevních lesních produktů; netýká se bambusu a nedřevních lesních 

produktů ze stromů (např. korek, pryskyřice, kůra, kaučuk/latex); 

• v tiskařských provozech; 

• prodej výrobků ze skupin výrobků používající FSC štítek nebo prohlášení „Z malých nebo 

komunitních lesů“. 

 

Založení kreditních účtů 

11.1. Pro každou skupinu výrobků organizace založí a udržuje FSC kreditní účet, na který 
zaznamenává přírůstky a odečty FSC kreditů. 

11.2. Organizace musí mít zřízené kreditní účty buď pro vstupní materiál, nebo pro výrobky. 

11.3. Kreditní systém lze použít na úrovni jedné nebo více provozoven. Zavedení centrálního 
kreditního účtu pro více provozoven musí splňovat následující podmínky: 

a. kredity jsou sdíleny v rámci jedné skupiny výrobků; 

b. všechny provozovny spadají pod působnost jednoho certifikátu (individuální nebo 

multi-site certifikát) a jsou ve společném vlastnictví; 

c. všechny provozovny se nachází na území stejné země nebo jsou v Eurozóně; 

d. všechny provozovny používají jednotný integrovaný řídící software; 

e. každá provozovna zapojená do centrálního kreditního účtu musí přispívat alespoň 10 

%vstupního kreditu za 12 měsíční období. 

 

Správa kreditního účtu 

11.4. U vstupů FSC Mix a/nebo FSC Recycled organizace využije ke stanovení množství 
započitatelného vstupního materiálu procentuální nebo kreditní prohlášení uvedené na 
dodavatelské prodejní nebo dodací dokumentaci (nebo obojím). 

POZNÁMKA: Materiál dodaný s kreditním prohlášením se využije v celém objemu jako započitatelný 
vstupní materiál. 

11.5. Pokud se kreditní systém používá pro dřevěné montované výrobky (viz Pojmy a definice 
níže) a tam, kde mají vstupní materiály různou kvalitu, tak podíl vysoce kvalitních součásti 
nakupovaných jako kontrolované dřevo nebo FSC Controlled Wood nesmí tvořit více než 30 % 
složení skupiny výrobků (objemu nebo hmotnosti). V kontextu tohoto indikátoru je kvalita 
definována těmito kritérii: 

a) všechny výrobky, které jsou vyrobeny ze štěpky a dřevěných třísek se považují za 

výrobky stejné kvality; 

b) součásti z masivního dřeva se považují za součásti mající vyšší kvality než 

součásti ze štěpky a dřevěných třísek; 

c) masivní tvrdé dřevo má vyšší kvalitu než měkké dřevo. 
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11.6. Organizace nebude na kreditním účtu shromažďovat více FSC kreditů, než je úhrn FSC 
kreditu přidaného za posledních 24 měsíců. (Nevyužitý kredit tak propadá.) Veškerý FSC kredit, 
který překročí objem FSC kreditu za posledních 24 měsíců bude z kreditního účtu odečten na 
začátku každého nového měsíce (tzn. na začátku 25. měsíce od jeho přidání na účet). 

11.7. Výsledné množství kreditu na výstupu se stanoví vynásobením vstupního množství a 
konverzních faktorů, specifických pro každou součást skupiny výrobků. 

 

Prodej výrobků s kreditním prohlášením 

11.8. Při prodeji výrobků s kreditním prohlášením FSC Mix nebo FSC Recycled musí organizace 
převést množství vstupního materiálu na kredit podle indikátoru 11.7 a odečíst je z FSC 
kreditního účtu. 

11.9. Organizace smí prodávat výrobky s FSC kreditním prohlášením pouze v případě, že je na 
příslušném účtu dostatečné množství kreditu. 

11.10. Organizace může dodat část výrobků jako FSC Controlled Wood, které odpovídá množství 
neprodaných výrobků FSC Mix Credit, na základě příslušného kreditního účtu pro FSC 
Controlled Wood.  

POZNÁMKA: Kreditní účty pro FSC Controlled Wood nejsou potřeba v případě, kdy účty FSC Mix Credit 
pokrývají veškerou produkci dané organizace. 
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Část III: Dodatečné požadavky    
 

12. Požadavky na označování 

12.1. Organizace může použít FSC štítek na FSC certifikované výrobky v souladu se 
standardem FSC-STD-50-001. Druh štítku musí vždy odpovídat FSC prohlášení uvedenému v 
prodejní dokumentaci (viz Tabulka E). 

 

Tabulka E: FSC prohlášení a jim odpovídající loga 
 

Výstupní FSC prohlášení  FSC štítek 

FSC 100%  FSC 100%  

FSC Mix (alespoň 70%)  FSC Mix  

FSC Mix Credit  FSC Mix  

FSC Recyklované dřevo (alespoň ze 70 % spotřebitelem použitého 
materiálu) 

FSC Recycled  

FSC Recycled papír – bez omezení procenta FSC Recycled  

FSC Recycled Credit FSC Recycled 

 

12.2. FSC ochranné známky lze použít pouze pro FSC výrobky, které splňují požadavky na 
označování. 

12.3. Výrobky, při jejichž výrobě byl použit výhradně materiál od malých a/nebo komunitních 
pěstitelů lze označit  FSC štítkem „Z malých nebo komunitních lesů“. 

 

13. Outsourcing (kooperace) 

13.1. Organizace mohou outsourcovat činnosti v rámci rozsahu svého certifikátu u FSC 
certifikovaného a/nebo FSC ne-certifikovaného kooperanta.  

POZNÁMKA: Podoba (schéma) outsourcingu je předmětem rizikové analýzy certifikačního orgánu 
sloužící pro nastavení vzorkování auditů na místě. 

13.2. Za aktivity spojené s outsourcingem se považují ty, které jsou zahrnuty v rozsahu CoC 
certifikátu, tedy např. nákup, zpracování, uskladnění, označování a fakturace výrobků. 

POZNÁMKA: Tyto požadavky se nevztahují na sklady materiálu, ve kterých je dřevo skladováno v rámci 
dopravy a logistických operací. To neplatí v případě, že organizace outsourcuje skladování výrobků, které 
nebyly doposud prodány. 

13.3. Před využitím nových kooperantů musí organizace o těchto aktivitách, jménu a kontaktních 
údajích dodavatele služeb informovat svůj certifikační orgán. 

13.4. Organizace musí s každým FSC ne-certifikovaným kooperantem uzavřít smlouvu o 
outsourcingu. Smlouvy musí zavazovat kooperanta k plnění minimálně těchto požadavků: 

a. dodržování všech požadavků pro certifikaci a postupů, které organizace v souvislosti 

s outsourcingem zavedla; 

b. nedochází k neoprávněnému používání  FSC ochranných známek (např. na 

výrobcích nebo webových stránkách kooperanta) 

c. ke zpracování výrobků nedojde dalším outsourcingem; 

d. kooperant souhlasí s auditem ze strany certifikačního orgánu příslušné organizace; 

e. pokud je kooperant na seznamu disasociovaných firem od FSC, musí o tom do 10 

pracovních dnů organizaci uvědomit (podle FSC-POL-01-004). Takový kooperant pak 
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nesplňuje podmínky pro poskytování subdodavatelských vztahů. 

13.5. Organizace poskytne FSC ne-certifikovaným kooperantům postupy, které zajistí, že: 
a. v rámci subdodavatelských aktivit není materiál, za který je kooperant zodpovědný, 

smíchán s jiným materiálem; 

b. kooperant vede záznamy o vstupech, výstupech a dodací dokumentaci materiálů, na 

které se vztahuje outsourcing; 

c. kooperant označuje FSC logem pouze výrobky, které splňují požadavky na 

označování a jsou předmětem subdodavatelských aktivit. 

13.6. Organizace nepozbude během outsourcingu vlastnické právo na materiál. 

POZNÁMKA: Organizace nejsou povinny opětovně fyzicky převzít materiál po outsourcingu (např. u 
výrobků dodaných kooperantem přímo zákazníkovi). 

 

13.7. Organizace identifikuje prodejní nebo dodací dokumentaci (nebo obojí) za materiál 
odeslaný k outsourcingu podle indikátoru 5.1. Tento požadavek se nevztahuje na kontraktory 
po ukončení outsourcingu.  

13.8. Organizace může působit jako FSC certifikovaný kontraktor při poskytování služeb 
(outsourcing) ostatním smluvním partnerům. Aby bylo v takovém případě zajištěno, že jsou 
splněny všechny požadavky pro certifikaci, musí být dodavatelské služby v působnosti jejich 
FSC certifikátu. 

13.9. FSC certifikovaný kontraktor má kopii faktury (faktur) od dodavatele (dodavatelů), který 
(kteří) dodává materiál a, pokud není totožná, pak také od dodavatele (dodavatelů), který (kteří) 
fakturuje (fakturují) materiál, která (které) obsahuje informace dostatečné k propojení faktur 
(faktur) se související přepravní dokumentací. 

 
POZNÁMKA: Informace o cenách lze skrýt. 

13.10. Pokud organizace poskytuje FSC certifikované dodavatelské služby (outsourcing) jiným 
smluvním partnerům, kteří nejsou FSC certifikovaní, je přípustné, když surový materiál pro tento 
outsourcing nakoupí smluvní partner. Aby se zajistilo, že zpracovatelský řetězec není přerušen, 
musí být organizaci materiál dopraven přímo od FSC certifikovaného dodavatele (to například 
znamená, že materiál nesmí být před započetím outsourcingu ve fyzickém vlastnictví smluvního 
partnera bez certifikátu FSC). Výstupní výrobek musí být dokončený, označený štítkem FSC a 
dále musí být označený názvem, štítkem nebo jinými identifikačními údaji smluvního partnera. 
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Část IV: Kritéria způsobilosti pro certifikaci na úrovni jedné nebo více 
provozoven a skupinovou CoC certifikaci       

 

14. Kritéria způsobilosti pro individuální certifikaci 

14.1. Organizace je způsobilá pro individuální certifikaci, pokud se působnost certifikátu vztahuje 
na jednu nebo více provozoven (dvě a více), které splňují následující kritéria: 

a. jedna z provozoven spadajících pod působnost individuální certifikace: 

i. vystupuje jako držitel certifikátu; 

ii. je zodpovědná za fakturaci certifikovaného i necertifikovaného materiálu nebo 
výrobků, které spadají pod působnost certifikátů, externích klientů; 

iii. kontroluje použití FSC obchodních známek. 
b. všechny provozovny spadající pod působnost individuální certifikace: 

i. spadají pod společné vlastnictví; 

ii. jsou přímo řízeny držitelem certifikátu; 

iii. mají mezi sebou výhradní podnikatelský vztah, co se týče výstupů nebo 
výrobků spadajících pod působnost certifikátu; 

iv. se nacházející na území jednoho státu. 

14.2. V případě individuální certifikace musí všechny provozovny, které spadají pod působnost 
certifikátu, splňovat požadavky tohoto standardu. Požadavky standardu FSC-STD-40-003 
nejsou v tomto případě relevantní. 

POZNÁMKY: V takovém případě musí být plnění všech relevantních požadavků tohoto standardu 
vyhodnoceno certifikačním orgánem při každém auditu na všech provozovnách (tj. nepoužívá se 
vzorkování). 

 

15. Kritéria způsobilosti pro certifikaci na úrovni více provozoven (multi-site) 
 

15.1. Organizace je způsobilá pro multi-site certifikaci, pokud se působnost certifikátu vztahuje 
na více než jednu provozovnu nebo právní subjekt (označujeme termínem „zúčastněná 
provozovna“ (participating site), viz FSC-STD-40-003), které splňují následující požadavky: 

a. všechny zúčastněné provozovny a organizace, která je držitelem certifikátu, jsou ve 

společném vlastnictví; nebo 

b. všechny zúčastněné provozovny: 

i. mají s organizací uzavřený právní a/nebo smluvní vztah; a zároveň 

ii. mají společné provozní postupy (např. stejné výrobní metody, stejné 
charakteristiky produktů, integrovaný řídící software); a zároveň 

iii. mají centrálně řízený a kontrolovaný systém řízení, který zavedla organizace, 
jejíž pravomoc se nevztahuje pouze na certifikaci a zároveň splňuje alespoň 
jednu z následujících podmínek:  

• centrálně řízený nákup a prodej lesních produktů; 

• používají stejnou obchodní značku (např. franchise, maloobchodník) 

15.2. Na základě požadavků indikátoru 15.1, pro certifikaci multi-site nejsou způsobilé tyto 
organizace: 

a. organizace, které nemají pravomoc nad přijetím či vyloučením zúčastněných 

provozoven z působnosti certifikátu; 

b. organizace, které fungují jako sdružení/asociace; 

c. neziskové organizace, které mají „ziskové“ členy. 

 

15.3. Všechny zúčastněné provozovny v rámci působnosti multi-site certifikátu musí splňovat 
relevantní požadavky standardů FSC-STD-40-004 a FSC-STD-40-003. 
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POZNÁMKA: Multi-site certifikáty podléhají kontrole ze strany certifikačního orgánu za použití vzorkovací 
metody podle standardu FSC-STD-20-011. 

 

16. Kritéria způsobilosti pro skupinovou CoC certifikaci 

16.1. Skupinový CoC certifikát lze udělit dvěma nebo více nezávislým právním subjektům 
(„zúčastněné provozovny“ (participating site), viz standard FSC-STD-40-003) v rámci 
působnosti certifikátu, pokud splňují následující kritéria: 

a. všechny zúčastněné provozovny jsou „malé“, což znamená, že:  

i. nemají více než 15 zaměstnanců (resp. ekvivalent 15 plných úvazků); nebo 

ii. nemají více než 25 zaměstnanců (resp. ekvivalent 25 plných úvazků) a zároveň 
jejich roční obrat nepřesahuje 1,000,000 USD. 

POZNÁMKA: Požadavek na maximální výši ročního obratu se vztahuje pouze na „ziskové“ organizace. 
Celkový roční obrat neziskových organizací se počítá spíše na základě prodeje lesních produktů než na 
základě příjmů z veškerého zboží a služeb. 

b. všechny zúčastněné provozovny se nacházejí ve stejném státě jako organizace, která 

je držitelem certifikátu. 

POZNÁMKA: Národní kancelář FSC je oprávněna definovat specifické požadavky pro skupinovou CoC 
certifikaci na úrovni státu podle FSC-PRO-40-003. Takto formulované požadavky nahrazují indikátor 16.1 
a) a zároveň podléhají schválení ze strany FSC a musí být zveřejněny na webových stránkách FSC (v 
dokumentu FSC-PRO-40-003a). 

16.2. Všechny zúčastněné provozovny v rámci působnosti skupinového CoC certifikátu musí 
splňovat požadavky standardů FSC-STD-40-004 a FSC-STD-40-003. 

POZNÁMKA: Skupinové CoC certifikáty podléhají kontrole ze strany certifikačního orgánu za použití 
vzorkovací metody podle standardu FSC-STD-20-011. 
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Tabulka F: Srovnání individuálních certifikátů, certifikátů pro více provozoven (multi-site) a 
skupinového CoC certifikátu 

 

Kritérium  Individuální certifikace Multi-site certifikace 
Skupinová 
certifikace  

Všechny provozovny jsou 
ve společném vlastnictví  

Ano  
Není podmínkou (pouze 

v případě uvedeném 
v indikátoru 15.1 a))  

Ne  

Provozovny mohou samy 
prodávat FSC certifikované 

výrobky 

Ne. Pouze jedna 
provozovna v rámci 

působnosti certifikátu je 
oprávněna prodávat FSC 

výrobky 

Ano  Ano  

Všechny provozovny se 
nachází na území stejného 

státu 
Ano  Ne  Ano  

Organizace musí zřídit 
„centrální kancelář“, která 

zodpovídá za správu 
certifikátu a interní kontroly 

Ne  Ano  Ano  

Certifikační orgán může pro 
kontrolu provozoven použít 

vzorkovací metodu 

Ne. Všechny provozovny 
v rámci působnosti 
certifikátu podléhají 

každoročním auditům  

Ano  Ano  

Rozšíření působnosti 
certifikátu  

Zahrnutí nových 
provozoven pod 

působnost certifikátu 
provází jejich auditování 
certifikačním orgánem  

Organizace mohou 
kdykoliv zahrnout nové 

provozovny pod 
působnost certifikátu; 

limit pro rozšíření 
stanoví certifikační 

orgán 

Organizace mohou 
kdykoliv zahrnout 

nové provozovny pod 
působnost certifikátu; 

limit pro rozšíření 
stanoví certifikační 

orgán 
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Příloha A: Příklady skupin výrobků (informativní) 

Následující příklady slouží k ověření, zda jsou skupiny výrobků použity správně (√) nebo nesprávně (×). 

Tabulka G: Příklady použití skupin výrobků 

Příklady skupin výrobků Odůvodnění 

Borové dřevo 
zpracované na řezivo, 
štěpku a piliny 

√ 
Jsou vytvořeny tři skupiny výrobků: řezivo, 
štěpka a piliny. 

U každého z výstupů se jedná o jiný typ 
výrobku. 

√ Jsou vytvořeny dvě skupiny výrobků: řezivo a 
dřevní hmota ve formě štěpky a pilin (štěpka 
a piliny tak patří do stejné skupiny výrobků). 

Štěpku a piliny lze zařadit do stejné 
produktové třídy (W3 Dřevní hmota ve formě 
štěpky a pilin). 

× Je vytvořena jedna skupina výrobků pro 
řezivo, štěpku a piliny.  

Řezivo, štěpka a piliny jsou různým typem 
výrobku. 

Borové a dubové dřevo 
zpracované na řezivo, 
štěpku a piliny 

√ Jsou vytvořeny tři skupiny výrobků: borové 
řezivo, dubové řezivo a dřevní hmota ve 
formě štěpky a pilin (patří sem odpad ze 
zpracování borového a dubového dřeva) 

Borové a dubové řezivo nejsou zaměnitelné 
sortimenty. Zaměnit je lze pouze v případě 
skupiny výrobků "dřevní hmota ve formě 
štěpky a pilin", jelikož zde nedochází ke 
změně vlastností výsledného výrobku.  

× Je vytvořena jedna skupina výrobků - "řezivo" 
- pro borové a dubové řezivo.  

Borové a dubové řezivo mají rozdílné 
vlastnosti, a proto je nelze považovat za 
zaměnitelné sortimenty. 

Stoly vyrobené z 
kombinace 
dřevovláknitých MDF 
desek 
a dýhy 

√ Je vytvořena skupina výrobků 'stoly', která 
kombinuje vstupní materiály z 
dřevovláknitých desek 
MDF a dýh z ořechového dřeva různých 
velikostí a tvarů (např. kulaté nebo čtvercové 
stoly). 

Různé druhy materiálu a sortimentu patří do 
stejné skupiny výrobků. 

× Je vytvořena skupina výrobků 'stoly', která 
kombinuje vstupní materiály z 
dřevovláknitých MDFdesek a dýh z různých 
druhů dřevin různých velikostí a tvarů (např. 
kulaté nebo čtvercové stoly). Dýhy z 
ořechového, javorového a sapele dřeva také 
patří do této skupiny výrobků. 

Dýhy z ořechového, javorového a sapele 
dřeva nejsou podle požadavku v tabulce 
(Box 4) rovnocenným druhem dřevin (tj. 
hodnotu a vzhled výstupního výrobku ovlivní 
výměna dřevin). 

Stoly vyrobené z 
kombinace 
dřevovláknitých MDF 
desek a 
melaminového papíru 

√ Je vytvořena skupina výrobků 'stoly', která 
kombinuje vstupní materiály z 
dřevovláknitých MDF desek a melaminového 
papíru různých velikostí a barev (např. bílý 
nebo dřevo imitující melaminový papír). 

Tisk, barvení a ostatní finální úpravy se 
nepovažují za změnu vlastností a neovlivní 
inherentní vlastnosti materiálu, jak uvádí 
tabulka (Box 4). Materiály, jejichž vzhled se 
těmito činnostmi změní lze stále považovat 
za rovnocenné. 

Papír z 
nepoužitých/primárních 
i recyklovaných vláken 

√ Je vytvořena skupina výrobků pro novinový 
papír, která kombinuje vstupní materiály z 
nepoužitých i recyklovaných vláken v různých 
poměrech. Výrobky mohou mít buď bílou, 
nebo hnědou barvu, v důsledku změny 
poměru použitých vláken a bělení materiálu. 

Vlákna různých druhů i vlastností lze zařadit 
do stejné skupiny výrobků, pokud nemění 
funkci výsledného výrobku a spadají pod 
stejnou kategorii typů výrobku. 

× Stejná recyklovaná vlákna jsou použita jak při 
výrobě novinového papíru, tak speciálního 
papíru a oba patří do stejné skupiny výrobků. 

Novinový a speciální papír mají odlišné 
vlastnosti a spadají do jiné kategorie typů 
výrobku. Pokud má organizace zavedený 
kreditní systém, může si kreditní účet 
ponechat pro recyklovaná vlákna a rozdělit 
ho do různých skupin výrobku (např. 
novinový papír nebo vlnitý papír) za použití 
příslušných konverzních faktorů. 

Dřevotřískové desky s 
a bez 
melaminového papíru 

× Je vytvořena jedna skupina výrobků pro 
melaminované a nemelaminované 
dřevotřískové desky. 

melaminované a nemelaminované 
dřevotřískové desky jsou rozdílné výrobky a 
musí patřit do rozdílných skupin výrobků. 
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Příloha B: Příklady použití FSC systému kontroly  (informativní)   

 

Transferový systém 

 

Příklad A: Skupiny výrobků s materiálem s jediným FSC prohlášením 

   

Vstup                 Výstup 

      = FSC 100%                           = FSC 100% 

 

 

 
 FSC 100%              FSC 100%   

        = je možné označit FSC štítkem 

       

Stanovení výstupního FSC prohlášení: v tomto příkladu je pro výstupní FSC prohlášení převzato vstupní 
FSC prohlášení (FSC 100%). 

 

 

Příklad B: Skupiny výrobků kombinující dva a více vstupních materiálů jiných kategorií materiálů 

   

Vstup                 Výstup 

          = FSC 100%                           = FSC Mix x% 

= FSC Recycled 70% 

 

 

 

 

FSC Mix 70%                  

= je možné označit FSC štítkem 

 

Stanovení výstupního FSC prohlášení: podle požadavků v tabulce D je v transferovém systému 
výsledkem smíchání primární suroviny (FSC 100 %) a recyklovaného materiálu (FSC Recycled X %) 
výstupní prohlášení FSC Mix X % (viz definice FSC Mix).  
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Procentuální systém 

Příklad C: Skupiny výrobků kde se kombinují dva a více vstupních materiálů různých kategorií materiálů 

   

Vstup                 Výstup 

          = FSC 100%                           = FSC Mix x% 

= FSC Recycled 70% 

= kontrolovaný materiál 

 

 

 

 

 

FSC Mix 60% 
 =není možné označit FSC štítkem 

FSC prohlášení pro výstup se vypočítá následovně: 

4 jednotky FSC 100 % 

8 jednotek FSC Mix 70 % 

4 jednotky kontrolovaného materiálu 
 

Stanovení výstupního FSC prohlášení: V tomto případě je výsledkem smíchání tří různých primárních 
materiálů (FSC 100 %, FSC Mix 70 % a FSC Controlled Wood) výstupní prohlášení FSC Mix X % (viz 
definice FSC Mix). 

 

Příklad D: Skupiny výrobků kde se kombinují dva a více vstupních materiálů různých kategorií materiálů 

 

Vstup                 Výstup 

           = spotřebitelem použitý papír                         = FSC Mix x% 

= FSC Mix70% 

 

 

 

 

FSC Mix 80% 

= je možné označit FSC štítkem 

FSC prohlášení pro výstup se vypočítá následovně:  

4 jednotky jiného recyklovaného materiálu 

8 jednotek FSC Mix 70 %   
(4 x 1) + (8 x 0.7)  

4 + 8 
x 100% =

4+5,6  

12 
 x 100% =  𝟖𝟎% 

 

Stanovení výstupního FSC prohlášení: V případě kombinace jiného recyklovaného materiálů a materiálu 
FSC Mix 70% nese výsledný výrobek označení FSC Mix. 
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Kreditní systém 

 

Příklad E: Skupiny výrobků kde se kombinují dva a více vstupních materiálů různých kategorií materiálů 

 

Vstup                 Výstup 

           = jiný recyklovaný materiál         = FSC Mix x% 

 = FSC Mix 70%                                   = FSC Controlled Wood 

= kontrolovaný materiál 

 

 

 

     
FSC  Mix Credit  

= je možné označit FSC štítkem 

 

 

    
FSC Controlled Wood 
 =není možné označit FSC štítkem 

 

Množství výstupů, které je možné prodat s prohlášením FSC Mix Credit se vypočítá následovně: 

 

4 jednotky jiného recyklovaného materiálu 

8 jednotek FSC Mix 70 % 

4 jednotky kontrolovaného materiálu 

 

(4 x 1) + (8 x 0,7) + (4 x 0) = 4 + 5,6 = 9,6 jednotek 
FSC Mix Credit. Zbývajících 6,4 jednotek lze 
prodat jako FSC Controlled Wood. 

 

Stanovení výstupního FSC prohlášení: V případě kombinace recyklovaného materiálu (jiný recyklovaný 
materiál) a primárního materiálu (FSC Mix 70% a FSC Controlled Wood) nese výsledný výrobek označení 
FSC Mix (viz definice FSC Mix). 
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Příloha C: Příklady součástí výrobku, které musí být certifikovány 
(normativní)  

Všechny součásti výrobku, které jsou vyrobeny z materiálu z lesních zdrojů nebo které obsahují materiál  z 
lesních zdrojů a které jsou součástí výrobku, aby výrobek svou funkcí naplnil specifické potřeby 
spotřebitelů, musí být certifikované. To znamená, že všechny certifikované součásti výrobku musí 
naplňovat definici vhodného vstupu (např. FSC 100%, FSC Controlled Wood atd.) A jejich množství se co 
do objemu nebo hmotnosti započítává do výpočtu, kterým se stanovuje způsobilost FSC výrobku nést 
FSC štítek. 

Součásti z lesních zdrojů, mající u výrobku sekundární funkci (např. sloužící k přepravě, ochraně atd.), 
nemusí být certifikovány, pokud ale nejsou do produktu přidány za funkčním účelem (např. pokud by 
odstraněním této sekundární součásti došlo k narušení funkce výrobku, pak je třeba tuto sekundární 
součást také certifikovat). 

Obaly vyrobené z lesní produkce (např. papír, dřevo atd.) se považují za samostatný prvek oddělený od 
výrobku, který je vevnitř. Organizace se proto může rozhodnout certifikovat pouze samostatně obal nebo 
jeho obsah, nebo obojí (obal i jeho obsah). 

Generátor FSC štítků umožňuje vytváření štítků s uvedením konkrétního typu výrobku (např. dřevo, papír, 
obaly). V případech, kdy výrobek obsahuje dřevěné a papírové součásti, které jsou jasně oddělené, se 
organizace může rozhodnout, že je certifikuje nezávisle, za předpokladu, že jsou na FSC štítku uvedeny 
příslušné typy výrobků. Aby se předešlo riziku nesprávné interpretace toho, které součásti výrobku jsou 
certifikovány, doporučuje se uvést doplňující text. Totéž platí pro výrobky, které obsahují kombinaci 
součástí na bázi dřeva (např. dřevo, papír) a z nedřevní lesní produkce (např. ratan, korek). V tomto 
případě musí být součásti na bázi dřeva certifikované a součásti z nedřevní lesní produkce mohou být 
necertifikované za předpokladu, že FSC štítek jasně uvádí dřevěné součásti výrobku, které jsou FSC 
certifikované (např. dřevěná židle vyrobená z FSC certifikovaného dřeva a necertifikovaného ratanu). V 
tomto případě musí být na FSC štítku uvedeno „dřevo“ jako typ výrobku. Opačná situace není možná (tj. 
dřevěná židle, kde je certifikována pouze nedřevní část, ale dřevo ne). Pokud nejsou součásti z lesních 
zdrojů ve výrobku rozlišitelné (např. papír obsahující součásti z nedřevní lesní produkce i ze dřeva), musí 
být obě součásti certifikovány, aby mohly nést FSC štítek. 

Níže uvedená tabulka uvádí několik praktických příkladů toho, které součásti výrobku musí být 
certifikované; nejsou zde ale uvedeny všechny případy: 

 

Tabulka H: Příklady součástí, které musí být certifikované 

Příklady výrobků Které součásti výrobku musí být certifikované? 

Zápalky a krabička od zápalek Zápalky Ano 

Krabička Nepovinné 

Odůvodnění: Zápalky a krabička od zápalek jsou odlišné součásti, které 
lze certifikovat nezávisle; pokud je na FSC štítku jasně uvedeno, co je 
certifikováno, aby se předešlo chybným interpretacím. Pokud jsou však 
zápalky i krabička na zápalky vyrobeny ze stejného materiálu (např. z 
papíru), pak aby mohl být umístěný FSC štítek, musí být obě součásti 
certifikované. 

Hry Papírové a dřevěné součásti Ano 

Návod (uživatelská příručka) Nepovinné 

Obal Nepovinné 

Odůvodnění: Dřevěné a papírové součásti hry mají funkční účel, a proto 
se u těchto součástí vyžaduje certifikace. Flexibilnější přístup je však ale 
také možný za podmínky, že je použito správné označení. Pokud jsou 
například certifikované pouze dřevěné součásti, na FSC štítku bude 
uvedeno „dřevo“ a jeho papírové součásti certifikované být nemusí. Stejně 
tak, pokud jsou certifikované pouze papírové součásti, bude na FSC štítku 
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uvedeno „papír“ a dřevěné součásti certifikované být nemusí. Návod a obal 
nejsou součástmi výrobku, a proto nemusí být certifikované. 

Knihy Obálka/desky Ano 

Vnitřní papírové listy Ano 

Ochranný přebal knihy Nepovinné 

Páska na knize Nepovinné 

Odůvodnění: Obálka/desky a vnitřní papír jsou nezbytné k naplnění funkce 
výrobku, a proto musí být certifikované. Další položky, jako například 
ochranný přebal knihy nebo pásky okolo knihy, nejsou pro dosažení funkce 
výrobku nezbytné, a proto nemusí být certifikované. 

Poznámkové bloky Obálka/desky Ano 

Samolepicí papír Ano 

Vnitřní papírové listy Ano 

Odůvodnění: Obálka bloku, vnitřní papír i samolepicí papír tvoří trvalé 
součásti výrobku a jsou nezbytné k plnění funkce výrobku. Proto musí být 
všechny tyto součásti certifikované. 

Časopisy Obálka Ano 

Vnitřní papírové listy Ano 

Vložené reklamní letáky Nepovinné 

Snímatelné reklamní nálepky Nepovinné 

Odůvodnění: Obálka časopisu a jeho vnitřní listy jsou nezbytné k plnění 
funkce výrobku, a proto musí být certifikované. Vložené letáky a snímatelné 
propagační nálepky nejsou potřebné k plnění funkce výrobku, a proto, bez 
ohledu na způsob, jakým jsou připevněny (vázané, přilepené, volné atd.), 
nemusí být certifikované. 

Toaletní papír Toaletní papír Ano 

Kartonová rolka Nepovinné 

Odůvodnění: Toaletní papír je součástí, která plní funkci výrobku. 
Kartonová rolka je určena k namotání nebo přepravě papíru a lze ji od 
výrobku oddělit, aniž by byla ohrožena jeho funkce. Z tohoto důvodu 
nemusí být rolka certifikovaná. Stejné odůvodnění platí u všech dalších 
papírové výrobky prodávaný v rolích a cívkách (např. papírové cívky, 
srolovaný termopapír, papírové ručníky). 

Papírové kapesníky v krabičce Kapesníky Ano 

Krabička Nepovinné 

Odůvodnění: Kapesník je součástí, která plní funkci výrobku. Krabička je 
určena k dávkování nebo přepravě papírových kapesníků a lze ji od 
výrobku oddělit, aniž by byla ohrožena jeho funkce. Z toho důvodu nemusí 
být krabička certifikovaná. 

Nábytek Nábytek Ano 

Obal Nepovinné 

Cenovka nebo reklamní štítek Nepovinné 

Odůvodnění: Nábytek je součástí, která plní funkci výrobku. Obal, cenovka 
a reklamní štítek plní u výrobku vedlejší funkci a lze je od nábytku oddělit, 
aniž by byla narušena jeho funkce. Z tohoto důvodu nemusí být obal, 
cenovka nebo reklamní štítek certifikované. 

Samolepicí štítky na Štítky/nálepky Ano 
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podkladovém papíru 
Podkladový papír Nepovinné 

Odůvodnění: Nálepka je součást, která plní hlavní funkci výrobku a 
podkladový papír má pouze sekundární funkci (možnost přemístění 
výrobku). Podkladový papír proto nemusí být certifikovaný. 

Obálky s odlepovací páskou Obálka Ano 

Odlepovací páska Nepovinné 

Odůvodnění: Obálka je výrobek, který spotřebitel vyhledává, a proto musí 
mít FSC certifikaci. Odlepovací páska má sekundární funkci a její 
certifikace je dobrovolná. 

Montované domy (nebo celé 
domy prodávané po částech) 

Trvalé konstrukční součásti domu, 
včetně podlahy, střechy, stěn, 
schodů, oken a dveří 

Ano 

Ostatní sekundární dřevěné prvky 
(např. nábytek, skříně, záchodové 
prkénko, police, ploty, tapety). 

Nepovinné 

Odůvodnění: Dům prodávaný jako celek lze prohlásit za výrobek s 
certifikací FSC, pokud jsou certifikované všechny trvalé konstrukční 
součásti vyrobené z materiálů z lesních zdrojů, které jsou součástí domu, 
aby plnily specifické potřeby spotřebitelů (místo, kde se bydlí). Ostatní 
sekundární dřevěné prvky (např. nábytek, skříně, záchodová prkénka, 
police, ploty, tapety) nejsou trvalou součástí domu. Proto nemusí být 
certifikované. Domy vyrobené z materiálů, které nejsou z lesních zdrojů 
(např. z cihel) a které mají zabudované specifické dřevěné součásti (např. 
dveře, podlahy), nelze prohlásit za FSC certifikované. Organizace však 
může tyto součásti jednotlivě označit a propagovat; označit FSC 
certifikované prvky pro spotřebitele. 

Dřevěné podlahy s papírovým 
nebo dýhovým vykládáním 

Dřevo Ano 

Papírové nebo dýhové vykládání Ano 

Odůvodnění: Dřevo a vykládání (mozaika) z papíru/dýhy nejsou pro 
spotřebitele rozlišitelnými prvky a nelze je oddělit, aniž by byla ohrožena 
funkce produktů. Proto musí být dřevo i papírové nebo dýhované vykládání 
certifikované k uznání podlahy za FSC certifikovaný výrobek. 
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Příloha D: Sebehodnocení základních pracovních požadavků FSC 
(normativní) 
 
V souladu se standardem FSC-STD-40-004 Certifikace spotřebitelského řetězce musí organizace ve 
svém certifikovaném provozu  uplatňovat základní pracovní požadavky FSC. FSC stanovilo, že za tímto 
účelem organizace:  

1. přijme a implementuje prohlášení o zásadách nebo prohlášení, která zahrnují základní pracovní 
požadavky FSC; a  

2. udržuje aktualizované sebehodnocení, ve kterém organizace popisuje, jak uplatňuje základní 
pracovní požadavky FSC ve svém provozu.  

 
Následující text nabízí návod, jak může organizace tyto požadavky splnit. 
 
Požadavky  
FSC vytvořilo seznam požadavků, které se vztahují na všechny organizace s certifikátem 
zpracovatelského řetězce. Jde o tyto požadavky: 
 
7.1 Při uplatňování základních pracovních požadavků FSC musí organizace náležitě zohlednit práva a 
povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy a současně plnit cíle těchto požadavků. 
 
7.2 Organizace nesmí využívat dětskou práci. 
 
7.2.1 Organizace nesmí zaměstnávat pracovníky mladší 15 let nebo mladší než je minimální věk 
stanovený vnitrostátními nebo místními právními předpisy nebo nařízeními, podle toho, který věk je 
vyšší, kromě případů uvedených v 7.2.2. 
 
7.2.2 V zemích, v nichž vnitrostátní právní předpisy nebo nařízení umožňují zaměstnávání osob ve věku 
od 13 do 15 let na lehkou práci, by takové zaměstnání nemělo narušovat školní docházku ani by nemělo 
být škodlivé pro jejich zdraví nebo vývoj. 
 
7.2.3 Žádná osoba mladší 18 let není zaměstnaná v nebezpečných nebo těžkých pracích, s výjimkou 
školení v rámci schválených vnitrostátních zákonných předpisů a nařízení. 
 
7.2.4 Organizace zakáže nejhorší formy dětské práce. 
 
7.3 Organizace odstraní všechny formy nucené a povinné práce. 
 
7.3.1 Pracovní vztahy jsou dobrovolné a založené na vzájemném souhlasu, bez hrozby sankce. 
 
7.3.2 Neexistuje žádný důkaz o jakýchkoli praktikách svědčících o nucené nebo povinné práci, mimo jiné 
včetně následujících: 

• fyzické a sexuální násilí  
• dluhové otroctví 
• zadržování mezd/včetně zaplacení zaměstnaneckých poplatků a/nebo úhrady zálohy při 
nástupu do zaměstnání  
• omezení mobility/pohybu  
• zadržování pasů a dokladů totožnosti  
• vyhrožování udání úřadům. 

 
7.4 Organizace zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci v zaměstnání a při práci. 
 
7.4.1 Postupy v zaměstnání a při práci jsou nediskriminační. 
 
7.5 Organizace uznává svobodu sdružování a účinné právo na kolektivní vyjednávání. 
7.5.1 Pracovníci mohou založit organizaci pracovníků nebo se k ní připojit na základě vlastní volby. 
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7.5.2 Organizace uznává úplnou svobodu organizací pracovníků při vytváření vlastních stanov a 
pravidel. 
 
7.5.3 Organizace uznává práva pracovníků na zapojení se do zákonných činností spojených 
se založením, pomocí nebo připojením se k organizaci pracovníků a práva nic z uvedeného nečinit a 
nebude diskriminovat nebo trestat pracovníky za uplatňování těchto práv.  
 
7.5.4 Organizace vyjednává se zákonně založenými organizacemi pracovníků a/nebo s řádně zvolenými 
zástupci v dobré víře a s maximálním úsilím dosáhnout dohody o kolektivním vyjednávání. 
 
7.5.5 Kolektivní smlouvy jsou uplatňovány všude, kde existují. 
 
 
Prohlášení o zásadách  
 
FSC vyžaduje, aby organizace měla a implementovala jedno nebo více prohlášení o zásadách, která 
zahrnují základní pracovní požadavky FSC (výše). Mnoho organizací již má prohlášení nebo zavedené 
zásady, které pokrývají zásady a postupy popsané v základních pracovních požadavcích FSC, a taková 
prohlášení a implementované zásady lze použít k prokázání souladu se standardem o zpracovatelském 
řetězci.  
 
Přijatelné prohlášení nemusí být doslovným výčtem základních pracovních požadavků FSC. Prohlášení 
pouze musí pokrývat rozsah zásad uvedených v základních pracovních požadavcích FSC. Samotné/á 
prohlášení, včetně doslovného výčtu základních požadavků FSC, ale není/nejsou dostačující. 
Prohlášení musí být doprovázeno vyplněným sebehodnocením, ve kterém organizace uvede, že je v 
souladu s rozsahem základních pracovních požadavků FSC a dále uvede, jak organizace implementuje 
prohlášení nebo prohlášení o zásadách. Prohlášení nebo prohlášení o zásadách musí být doplněno o 
dokumentaci, která dokládá jeho implementaci.  
 
Například organizace, která má prohlášení o politice zakazující zaměstnávání osob mladších 18 let, 
splňuje požadavek na zásady pokrývající článek 7.2 (zákaz dětské práce). Organizace k tomu ale ještě 
navíc musí poskytnout důkazy, včetně dokumentace v sebehodnocení, aby prokázala implementaci 
tohoto prohlášení o zásadách. 
 
 
Sebehodnocení 
 
Návod: Každá organizace musí vyplnit sebehodnocení, v němž popíše, jak uplatňuje základní pracovní 
požadavky FSC ve svých provozech. Certifikační orgán používá toto sebehodnocení při vedení auditu a 
k ověření shody se standardem v provozovnách organizace. FSC navrhlo tento postup jako účinný a 
nákladově efektivní prostředek k ověření shody s požadavky a zároveň k zajištění souladu s příslušnými 
právními předpisy. Tento postup těží ze znalostí organizace o její vlastní činnosti a platných zákonných 
předpisech, které auditorovi pomáhají provést audit. 
 
Součástí sebehodnocení je prohlášení organizace o tom, že prohlášení jsou pravdivá a správná podle 
nejlepších dostupných znalostí. Vědomě nepravdivá prohlášení organizace v jejím sebehodnocení může 
mít za následek pozastavení nebo ukončení platnosti certifikátu. 
 
Organizace musí na otázky v sebehodnocení reagovat co nejúplněji a nejpravdivěji. Organizace 
identifikují příslušné dokumenty a další materiály, které může auditor zkontrolovat, aby ověřil uvedené 
prohlášení o sebehodnocení. 
 
POZNÁMKA: U COC certifikátů více provozoven (multi-site)nebo skupinových certifikátů odpovídá za 
dokončení sebehodnocení všech zúčastněných provozoven v rámci rozsahu certifikátu ústředí. 
 
Hlavním bodem základních pracovních požadavků FSC je jejich soulad s platnými vnitrostátními 
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právními předpisy. Od organizací se vždy očekává, že budou dodržovat platné vnitrostátní zákony. V 
některých situacích však vnitrostátní právo umožňuje činnost, která je zakázána základními pracovními 
požadavky FSC, nebo poskytuje organizaci práva, která mohou mít za následek jednání, které je v 
rozporu se zásadami základních pracovních požadavků FSC. V těchto situacích se od organizace 
očekává, že bude náležitě zohledňovat práva a povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy a 
současně bude plnit cíle požadavků. Jak dosáhnout této rovnováhy není vždy jasné a nejlépe, pokud ji 
držitel certifikátu vysvětlí/popíše v rámci svého sebehodnocení.. V ojedinělých případech může být kvůli 
lepšímu porozumění ze strany certifikačního orgánu vyžadováno, aby vysvětlení zahrnovalo analýzu 
shody s platnými právními předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady otázek, které mohou při vyplňování sebehodnocení pomoci: 
 
FSC poskytlo následující otevřené otázky, které může organizace při vyplňování sebehodnocení využít. 
Otázky jsou rozděleny do čtyř kategorií, na které se vztahují základní pracovní požadavky FSC. Úroveň 
požadovaných podrobností bude záviset na lokaci provozního místa organizace, včetně hodnocení rizik 
a pracovního prostředí. Tento seznam otázek je uvedený jako příklad. 
 

Kategorie Otázka 

Dětská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaký je statutární, zákonný nebo regulační minimální věk ve 
vašich provozech?  
Jaká opatření jste přijali, abyste zajistili, že ve vašich 
provozech nebude využívána dětská práce?  
Vedete si evidenci věku (data narození) svých zaměstnanců 
a jak ověřujete, že je to jejich skutečný věk? Kontrolujete 
průkazy totožnosti? 
Pokud existuje zákonné nebo regulační omezení, které by 
podle vašeho chápání omezovalo vaši schopnost plnit 
požadavek, popište, jak toto omezování zmírňujete.  
Pokud zaměstnáváte pracovníky mladší 18 let, popište, jaká 
opatření jste přijali, aby nevykonávali nebezpečnou nebo 
těžkou práci. Pokud existuje požadavek na školení a 
vzdělávání, uveďte dokumenty, které to dokládají. 
Je zaměstnávání dětí ve věku od 13 do 15 let zákonem 
povoleno? Zaměstnáváte děti v tomto věku? Pokud 
odpovíte v obou případech kladně, uveďte opatření, která 
jste přijali, aby bylo zajištěno, že budou vykonávat pouze 
lehkou práci, která nepoškodí jejich zdraví ani vývoj a která 
jim umožní pracovat pouze mimo vyučování. 

Nucená práce K prokázání shody s tímto principem uveďte, jaké jsou vaše 
postupy při najímání pracovníků a uzavírání smluv.  
Poskytujete půjčky nebo zálohy na plat/mzdu, které by 
vyžadovaly, aby pracovník prodloužil svou práci nad rámec 
zákonných nebo smluvních ujednání? Pokud ano, můžete 



FSC-STD-40-004 V3-1 
Certifikace zpracovatelského řetězce 

–38 z 50– 

 

popsat, jak v takovém případě snižujete riziko nucené 
práce?  
Jak zajišťujete, aby nebyly sráženy žádné zaměstnanecké 
poplatky ani platby či vklady při nástupu do zaměstnání? 
Jak zajišťujete, aby pracovníci nezažili žádnou formu 
omezení mobility? 
Jak zajišťujete, aby měli pracovníci vždy přístup ke svým 
pasům a průkazům totožnosti a zároveň abyste měli 
bezpečné místo k ukládání těchto dokumentů?  
Jak zajišťujete, aby nehrozilo nahlášení pracovníků 
úřadům? 

Diskriminace Jak zajišťujete, aby mzdy a další pracovní podmínky nebyly 
diskriminační?  
Existuje rovnost poměru pohlaví/věku?  
Máte etnicky různorodou pracovní sílu?  
Máte zásady týkající se nediskriminace?  
Zajišťujete všem zaměstnancům stejnou příležitost k 
povýšení?  
Jak zajišťujete, aby měli uchazeči rovné příležitosti k 
zaměstnání?  
Pokud existuje zákonné nebo regulační omezení, které by 
podle vašeho chápání omezovalo vaši schopnost vyhovět 
těmto požadavkům, popište, jak toto omezování zmírňujete. 

Svoboda sdružování a právo na 
kolektivní vyjednávání 

Jsou pracovníci organizováni do odborů? Podle svého 
nejlepšího vědomí popište, proč si myslíte, že si pracovníci 
zvolili nebo nezvolili možnost být zastoupeni odborovou 
organizací.  
• Pokud jsou pracovníci zastoupeni odbory, jsou autonomní 
a nezávislé?  
• Jaké jiné formy zastoupení pracovníků než jsou odbory ve 
vaší organizaci existují?  
• Existují dohody o kolektivním vyjednávání, které se 
vztahují na vaše pracovníky, a pokud ano, jak zajišťujete 
dodržování těchto dohod? 
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Sebehodnocení základních pracovních požadavků FSC 
 
Osvědčení: Já, _______________________________, tímto prohlašuji, že níže uvedená prohlášení 
jsou dle mého nejlepšího vědomí pravdivá a správná a jsem si vědom/a toho, že vědomě nepravdivé 
prohlášení může mít za následek pozastavení, ukončení nebo nevystavení certifikátu. 
 
Podpis:_______________________________   Datum: ___________________ 
 
Dětská práce 

Požadavek Otázky Odpověď 

7.2 Organizace nesmí využívat 
dětskou práci. 
 
7.2.1 Organizace nesmí 
zaměstnávat pracovníky mladší 
15 let nebo mladší než je 
minimální věk stanovený 
vnitrostátními nebo místními 
právními předpisy nebo 
nařízeními, podle toho, který 
věk je vyšší, kromě případů 
uvedených v 7.2.2. 
 
7.2.2 V zemích, v nichž 
vnitrostátní právní předpisy 
nebo nařízení umožňují 
zaměstnávání osob ve věku od 
13 do 15 let na lehkou práci, by 
takové zaměstnání nemělo 
narušovat školní docházku ani 
by nemělo být škodlivé pro jejich 
zdraví nebo vývoj. 
 
7.2.3 Žádná osoba mladší 18 let 
není zaměstnaná 
v nebezpečných nebo těžkých 
pracích, s výjimkou školení 
v rámci schválených 
vnitrostátních zákonných 
předpisů a nařízení. 
 
7.2.4 Organizace zakáže 
nejhorší formy dětské práce. 
 

a) Splňuje vaše organizace 
indikátor 7.2? Pokud ano, 
pokračujte na otázku c) 

 

b) Pokud je vaše odpověď u 
otázky a) ne, prosím popište, jak 
nebo proč vaše organizace 
nedodržuje indikátor 7.2. 

 

c) Uveďte jak vaše organizace 
ví, že v případě osob, které 
zaměstnává na certifikované 
provozovně/provozovnách 
splňuje článek 7.2. 

 

d) Uveďte všechny dokumenty a 
další záznamy (a kde se 
nachází), které dokládají, že 
splňujete indikátor 7.2  

 

e) Uveďte veškeré právní 
závazky, které by podle vás 
mohly mít vliv na vaši schopnost 
dodržovat indikátor 7.2. Popište 
je a uveďte, jak ovlivňují vaši 
schopnost dodržovat indikátor 
7.2. 

 

f) Přiložte prohlášení o zásadách 
nebo prohlášení zhotovené vaší 
organizací, které obsahuje 
indikátor 7.2. 
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Nucená práce 

Požadavek Otázky Odpověď 

7.3 Organizace odstraní 
všechny formy nucené a 
povinné práce. 
 
7.3.1 Pracovní vztahy jsou 
dobrovolné a založené na 
vzájemném souhlasu, bez 
hrozby sankce. 
 
7.3.2 Neexistuje žádný důkaz o 
jakýchkoli praktikách svědčících 
o nucené nebo povinné práci, 
mimo jiné včetně následujících: 
 
• fyzické a sexuální násilí  
• dluhové otroctví 
• zadržování mezd/včetně 
zaplacení zaměstnaneckých 
poplatků a/nebo zaplacení 
zálohy při nástupu do 
zaměstnání  
• omezení mobility/pohybu  
• zadržování pasů a dokladů 
totožnosti  
• vyhrožování udání úřadům. 
 

a) Splňuje vaše organizace 
indikátor 7.3? Pokud ano, 
pokračujte na otázku c) 

 

b) Pokud je vaše odpověď u 
otázky a) ne, prosím popište, jak 
nebo proč vaše organizace 
nedodržuje indikátor 7.3. 

 

c) Uveďte jak vaše organizace 
ví, že v případě osob, které 
zaměstnává na certifikované 
provozovně/provozovnách 
splňuje článek 7.3. 

 

d) Uveďte všechny dokumenty a 
další záznamy (a kde se 
nachází), které dokládají, že 
splňujete indikátor 7.3  

 

e) Uveďte veškeré právní 
závazky, které by podle vás 
mohly mít vliv na vaši schopnost 
dodržovat indikátor 7.3. Popište 
je a uveďte, jak ovlivňují vaši 
schopnost dodržovat indikátor 
7.3. 

 

f) Přiložte prohlášení o zásadách 
nebo prohlášení zhotovené vaší 
organizací, které obsahuje 
indikátor 7.3. 
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Diskriminace v zaměstnání a při výkonu práce 

Požadavek Otázky Odpověď 

7.4 Organizace zajistí, aby 
nedocházelo k diskriminaci 
v zaměstnání a při práci. 
 
7.4.1 Postupy v zaměstnání a 
při práci jsou nediskriminační. 
 

a) Splňuje vaše organizace 
indikátor 7.4? Pokud ano, 
pokračujte na otázku c) 

 

b) Pokud je vaše odpověď u 
otázky a) ne, prosím popište, jak 
nebo proč vaše organizace 
nedodržuje indikátor 7.4. 

 

c) Uveďte jak vaše organizace 
ví, že v případě osob, které 
zaměstnává na certifikované 
provozovně/provozovnách 
splňuje indikátor7.4. 

 

d) Uveďte všechny dokumenty a 
další záznamy (a kde se 
nachází), které dokládají, že 
splňujete indikátor 7.4  

 

e) Uveďte veškeré právní 
závazky, které by podle vás 
mohly mít vliv na vaši schopnost 
dodržovat indikátor 7.4. Popište 
je a uveďte, jak ovlivňují vaši 
schopnost dodržovat indikátor 
7.4. 

 

f) Přiložte prohlášení o zásadách 
nebo prohlášení zhotovené vaší 
organizací, které obsahuje 
indikátor 7.4. 
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Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

Požadavek Otázky Odpověď 

7.5 Organizace uznává svobodu 
sdružování a účinné právo na 
kolektivní vyjednávání. 
 
7.5.1 Pracovníci mohou založit 
organizaci pracovníků nebo se 
k ní připojit na základě vlastní 
volby. 
 
7.5.2 Organizace uznává úplnou 
svobodu organizací pracovníků 
při vytváření vlastních stanov a 
pravidel. 
 
7.5.3 Organizace uznává práva 
pracovníků na zapojení se do 
zákonných činností spojených 
se založením, pomocí nebo 
připojením se k organizaci 
pracovníků a práva nic z 
uvedeného nečinit a nebude 
diskriminovat nebo trestat 
pracovníky za uplatňování 
těchto práv.  
 
7.5.4 Organizace vyjednává se 
zákonně založenými 
organizacemi pracovníků 
a/nebo s řádně zvolenými 
zástupci v dobré víře a 
s maximálním úsilím dosáhnout 
dohody o kolektivním 
vyjednávání. 
 
7.5.5 Kolektivní smlouvy jsou 
uplatňovány všude, kde existují. 
 

a) Splňuje vaše organizace 
indikátor 7.5? Pokud ano, 
pokračujte na otázku c) 

 

b) Pokud je vaše odpověď u 
otázky a) ne, prosím popište, jak 
nebo proč vaše organizace 
nedodržuje indikátor 7.5. 

 

c) Uveďte jak vaše organizace 
ví, že v případě osob, které 
zaměstnává na certifikované 
provozovně/provozovnách 
splňuje článek 7.5. 

 

d) Uveďte všechny dokumenty a 
další záznamy (a kde se 
nachází), které dokládají, že 
splňujete indikátor 7.5. 

 

e) Uveďte veškeré právní 
závazky, které by podle vás 
mohly mít vliv na vaši schopnost 
dodržovat indikátor 7.5. Popište 
je a uveďte, jak ovlivňují vaši 
schopnost dodržovat indikátor 
7.5. 

 

f) Přiložte prohlášení o zásadách 
nebo prohlášení zhotovené vaší 
organizací, které obsahuje 
indikátor 7.5. 
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Příloha E: Pojmy a definice 

 
Pro potřeby tohoto standardu platí následující definice pojmů a dále ty, které jsou uvedeny v 

dokumentu FSC-STD-01-002 Slovníček pojmů. 

 

Certifikační orgán: Orgán, který posuzuje shodu plnění požadavků a který může být zároveň předmětem 
akreditace (definice podle ISO/IEC 17011:2004). 

Datum účinnosti: Datum, od kterého je FSC normativní dokument účinný. 

Datum schválení: Datum, kdy byl FSC normativní dokument schválen zodpovědným orgánem. 

Datum vydání: Datum publikace schváleného FSC dokumentu a jeho zveřejnění na webových stránkách 
(obvykle 90 dní před datem účinnosti). 

Diskriminace: zahrnuje a) jakékoli rozlišování, vylučování nebo upřednostňování na základě rasy, barvy 
pleti, pohlaví, náboženství, politického názoru, národnostní příslušnosti, sociálního původu, sexuální 
orientace, které má za následek zrušení nebo narušení rovnosti příležitostí nebo rovnosti v zacházení v 
zaměstnání nebo při práci; b) jiné rozlišování, vylučování nebo upřednostňování, které má za následek 
zrušení nebo narušení rovnosti příležitostí nebo rovnosti v zacházení v zaměstnání nebo při práci, které 
může dotyčný člen určit po konzultaci se zástupci organizací zaměstnavatelů a pracovníků, pokud takové 
existují, a s dalšími příslušnými orgány (upraveno podle Úmluvy ILO č. 111, článek 1). 

Dítě: všechny osoby mladší 18 let (Úmluva ILO č. 182, článek 2). 

Dobrá víra při vyjednávání: Organizace (zaměstnavatel) a organizace pracovníků vynakládají veškeré 
úsilí k dosažení dohody, vedou autentická a konstruktivní jednání, vyhýbají se neodůvodněným průtahům 
při vyjednávání, dodržují uzavřené dohody a poskytují dostatek času na diskusi a urovnání kolektivních 
sporů (Gerning B, Odero A, Guido H (2000), Kolektivní vyjednávání: ILO Standardy a zásady dozorčích 
orgánů. Mezinárodní úřad práce, Ženeva). 

Dodací dokumenty: Dokumenty doprovázející zásilku zboží, které fyzicky či elektronicky uvádí popis, 
jakost a množství dodaného zboží. Příklady dodacích dokumentů jsou dodací listy, přepravní doklady nebo 
seznamy zásilek. 

Dodavatel: Jednotlivec, firma nebo právní subjekt dodávající organizaci vstupní materiál z lesní produkce. 

Dodavatelský řetězec: Síť společností, které vyrábějí, manipulují, obchodují s výrobkem nebo ho 
distribuují. Tento řetězec zahrnuje všechny kroky vedoucí od surového materiálu ke konečnému výrobku a 
jeho distribuci k finálnímu spotřebiteli. 

Dotčená zájmová skupina: Jakákoli osoba, skupina osob nebo subjekt, který je nebo pravděpodobně 
bude podléhat dopadům aktivit organizace. Příkladem mohou být pracovníci, osoby, skupiny osob nebo 
subjekty, které se nachází nebo pracují v provozech a v provozovnách organizace. Eurozóna: Zeměpisná 
a ekonomická oblast členských států EU, které přijali euro (€) za svoji měnu. 

Finální spotřebitel: Osoba nebo organizace, která výrobek zakoupí a použije, aniž by se podílela na jeho 
výrobě, obchodu nebo prodeji. 

Finální výrobek: Výrobek, který neprojde žádnou další úpravu ve smyslu zpracování, označení 
etiketou/FSC štítkem nebo balení před svým zamýšleným použitím nebo prodejem finálnímu spotřebiteli. 
Montáž finálních výrobků, plnění obalů a řezání na správnou velikost se nepovažují zá úpravy, pokud tyto 
úkony nezahrnují opětovné zabalení, změnu složení FSC certifikovaného výrobku nebo přeštítkování. 

POZNÁMKA: U některých výrobků záleží na zamýšleném použití výrobku, zda budou považovány za 
finální výrobek. Např. řezivo nebo papír nejsou konečným výrobkem, pokud se prodají výrobci, který z nich 
následně vyrobí jiný produkt. 

FSC 100%: FSC certifikovaný přírodní materiál pocházející z FSC certifikovaných lesů a plantáží, který v 
průběhu dodavatelského řetězce nebyl smíchán s materiálem z jiné kategorie. 

FSC certifikovaný materiál: Vstupní materiál dodaný s prohlášením FSC 100%, FSC Mix a FSC Recycled 
od FSC certifikovaného dodavatele. 
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FSC certifikovaný výrobek: Výrobek, který odpovídá všem relevantním požadavkům certifikace a je 
způsobilý k prodeji s FSC prohlášením na faktuře a k označení FSC ochrannými známkami. FSC 
Controlled Wood nelze považovat za FSC certifikovaný výrobek. 

FSC Controlled Wood: Materiál nebo výrobek s prohlášením FSC Controlled Wood. 

FSC kredit: Množství výrobku (objemové nebo hmotnostní), jež může být z kreditního účtu prodáno s 
prohlášením FSC Mix Credit nebo FSC Recycled Credit. 

FSC Mix: FSC prohlášení pro výrobky vycházející z vstupů více kategorií materiálu: FSC 100 %, FSC Mix, 
FSC Recycled, kontrolovaný materiál, FSC Controlled Wood, spotřebitelem použitý materiál a/nebo jiný 
recyklovaný materiál. 

POZNÁMKA: Skupiny výrobků vyrobené výhradně z recyklovaného materiálu, kontrolovaného materiálu 
a/nebo FSC Kontrolovaného dřeva nelze prodat s prohlášením FSC Mix. 

FSC prohlášení: Prohlášení uvedené na dodací dokumentaci a fakturách za FSC certifikovaný výrobek 
nebo FSC Controlled Wood. Existují následující typy FSC prohlášení: FSC 100%, FSC Mix x%, FSC 
Recycled x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit a FSC Controlled Wood. 

FSC Recycled: FSC prohlášení pro výrobky vyrobené výhradně z materiálů určených pro recyklaci. 

FSC štítek: Termín používaný pro jakékoliv FSC štítky, obaly nebo označení, které jsou připojeny nebo 
aplikovány na výrobek. Příklady štítků nebo značek na výrobku zahrnují visačky na výrobcích, značení 
šablonou, značení vypálením, informace na maloobchodním balení u malých volných výrobků (např. tužky), 
ochranném obalu nebo plastovém obalu.   

FSC transakce: Nákup nebo prodej výrobků s FSC prohlášením na prodejní dokumentaci. 

Fyzické vlastnictví: Fyzická manipulace s FSC certifikovaným materiálem a výrobky (např. těžba, 
skladování, zpracování, distribuce) prováděná organizací. Doprava se v rámci tohoto standardu 
nepovažuje za fyzické vlastnictví. 

Integrovaný řídící systém: Systém řízení, který organizaci umožňuje pomocí integrovaných aplikací řídit 
obchodní činnost a veškerá data, která se týkají nákupu certifikovaného materiálu, uskladnění, výroby a 
prodeje a zároveň jsou díky jeho struktuře certifikační firmy schopny ověřovat informace ze vzdálených 
provozoven.  

Jakost výrobku: kategorie přiřazené výrobkům se stejným nebo podobným funkčním použitím a/nebo 
pojmenováním (např. řezivo), ale s odlišnými technickými nebo vizuálními vlastnostmi (např. řezivo se  
suky je obvykle zařazeno do jiné kategorie než řezivo bez suků). 

Jiný recyklovaný materiál: Materiál z lesní produkce, který se generuje z procesu sekundární výroby nebo 
následného zpracování, kde materiál nebyl záměrně vyroben, není vhodný pro koncové využití a nelze jej 
opětovně použít ve stejné v provozovně ve stejném výrobním procesu, ze kterého vzešel. 

Kategorie materiálu: Primární surovina nebo recyklovaný materiál, který může být použit u FSC skupiny 
výrobků. Existují následující kategorie materiálu: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled 
Wood, kontrolovaný materiál, spotřebitelem použitý materiál a jiný recyklovaný materiál. 

Kolektivní vyjednávání: dobrovolný vyjednávací proces mezi zaměstnavateli nebo organizací 
zaměstnavatelů a organizací pracovníků s cílem upravovat pracovní podmínky prostřednictvím 
kolektivních smluv (Úmluva ILO č. 98, článek 4). 

Komunitní hospodářství: lesní hospodářský subjekt, který splňuje následující požadavky v oblasti 
věcného práva a hospodaření a vyhovuje tak požadavkům na označení FSC štítkem „FSC Malé a 
komunitní hospodářství “: 

Věcné právo: zákonné právo spravovat lesní hospodářský subjekt (např. vlastnické právo, 
dlouhodobý pronájem, koncese) se vztahuje na komunitu a zároveň je dodržena alespoň jedna z 
následujících podmínek:  
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i. členové komunity jsou buď domorodí3 nebo původní obyvatelé4 

ii. jednotka lesního hospodaření splňuje požadavky5 pro SLIMF (Small and Low 
Intensity Managed Forests – malé lesy a lesy obhospodařované s malou intenzitou). 

Hospodaření: Komunita aktivně hospodaří na jednotce lesního hospodaření společnými silami 
(např. na základě komunitního lesního hospodářského plánu) nebo opravňuje ke správě lesa třetí 
osobu (např. manažera, dodavatele). 

Pokud komunita oprávní ke správě lesa třetí osobu, musí dodržet kritérium 1 a zároveň kritérium 2 
nebo 3: 

1. Zastupitelský orgán komunity6 má zákonnou povinnost vztahující se k těžbě; a zároveň 

2. Těžbu provádí komunita; nebo 

3.Zastupitelský orgán komunity zodpovídá za hospodaření v lesích a hospodářské operace 
dodržuje a monitoruje.   

POZNÁMKA: Les může být buď v komunitním vlastnictví a/nebo na individuálně přiděleném pozemku, 
jehož užívací právo jé vázáno na komunitu (např. mexické „ejidos“, brazilské „sustainable development 
reserves“). 

 

Kontrolovaný materiál: Vstupní materiál dodaný bez FSC prohlášení, který však byl vyhodnocen jako 
vyhovující z pohledu standardu FSC-STD-40-005 EN Požadavky na nákup Kontrolovaného dřeva. 

Konverzní faktor: Poměr mezi množstvím materiálu vstupujícím a opouštějícím daný výrobní proces 
používaný organizací. Konverzní faktor se vypočte podělením množství výstupu množstvím vstupu a 
uplatňuje se buď na každou samostatnou součástku nebo na celý výrobek. 

Kooperant: Jednotlivec, společnost nebo jiný právní subjekt, který na základě smlouvy provádí činnost 
spadající pod působnost certifikátu pro organizace. 

Kreditní systém: Kontrolní systém aplikovaný na úrovni skupiny výrobků, který dovoluje prodat s kreditním 
prohlášením část výstupů, které odpovídá množství započitatelných vstupů a konverznímu faktoru(ům).  

Kreditní účet: Záznam vedený organizací provozující kreditní systém, který zaznamenává vstupy a odběry 
objemových kreditů za účelem kontroly prodeje výrobků, které lze prodat s FSC prohlášením FSC Mix 
Credit, FSC Recycled Credit nebo FSC Controlled Wood. 

Legislativa týkající se legality dřeva: Národní nebo mezinárodní legislativa zakazující obchodování s 
nelegálními lesními výrobky (např. Nařízení o dřevě - EUTR, US Lacey Act). 

Lehká práce: Vnitrostátní právní předpisy nebo směrnice mohou povolit zaměstnávání nebo práci osob 
ve věku 13 až 15 let na lehkých pracích, které a) pravděpodobně nejsou škodlivé pro jejich zdraví nebo 
vývoj; a b) neomezují jejich školní docházku, jejich účast na profesně zaměřených nebo vzdělávacích 
programech schválených příslušným orgánem nebo jejich schopnosti těžit ze získaného vzdělání (Úmluva 
ILO č. 138, článek 7). 

Lesní certifikační systém: Schéma založené na vytváření standardů lesního hospodaření a 
zpracovatelského řetězce lesních produktů. 

Lesní produkce: Organické materiály a výrobky z lesních zdrojů, včetně výrobků ze dřeva a nedřevních 
lesních produktů. 

Maloobchodník: Organizace prodávající finální výrobky veřejnosti ke konečnému využití. 

                                                 
3 Definice domorodých obyvatel viz FSC Principles and Criteria for Forest Management (version 5, draft 5). 
4 Definice původních obyvatel viz FSC Principles and Criteria for Forest Management (version 5, draft 5). 
5 Viz Kritéria způsobilosti pro SLIMF (FSC-STD-01-003). 
6 „Státy musí v dobré víře konzultovat a spolupracovat s domorodými obyvateli skrze jejich zastupitelské orgány, 
aby získaly předchozí svobodný a informovaný souhlas před přijetím a zavedením legislativních nebo úředních 
opatření, která je mohou ovlivnit." Zdroj: Deklarace Organizace spojených národů o právech domorodého 
obyvatelstva Článek 19 
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Malý výrobce: Lesní hospodářský subjekt nebo jejich skupina, která splňuje požadavky na Malé lesy a 
lesy s malou intenzitou hospodaření (SLIMF) uvedené ve standardu FSC-STD-01-003a a lze tedy jeho 
výrobky prodávat s prohlášením FSC „Z malých nebo komunitních lesů“. Pokud skupinový certifikát lesního 
hospodaření zahrnuje držitele jiného certifikátu než pro SLIMF, pak nejsou tyto „větší“ subjekty považovány 
za malého výrobce. 

Montované výrobky: Výrobky, jež jsou vyrobeny ze dvou nebo více dřevěných součástí (např. z masivního 
dřeva a dřevotřískové desky) s cílem vytvořit jiný výrobek jako např. nábytek, hudební nástroje, překližka,  
laminované desky, obaly a tiskařské materiály obsahující různé typy papírů. 

Vnitrostátní právní předpisy: Celkový výčet primárních a sekundárních právních předpisů (zákony, 
nařízení, stanovy, vyhlášky), který platí na území státu, jakož i sekundární předpisy a terciární správní 
postupy (pravidla/požadavky), které odvozují svou autoritu přímo a doslova z těchto primárních a 
sekundárních právních předpisů. 

Nedřevní lesní produkt: Jakýkoli lesní výrobek, kromě dřeva, včetně jiných materiálů získaných ze stromů 
jako pryskyřice a listí, nebo jiný rostlinný nebo živočišný výrobek. Jedná se např. o bambus, ovoce, ořechy, 
med, palmy, kaučuk, korek, okrasné květiny a další výrobky pocházející z lesa. 

Nejhorší formy dětské práce: Zahrnuje a) všechny formy otroctví nebo praktiky podobné otroctví, jako 
je prodej a obchodování s dětmi, dluhové otroctví, nevolnictví a nucené práce, včetně nuceného nebo 
povinného náboru dětí k jejich využívání v ozbrojených konfliktech; b) využívání, shánění nebo nabízení 
dítěte k prostituci, k výrobě pornografie nebo k pornografickým aktivitám; c) využívání, shánění nebo 
nabízení dítěte k nezákonným činnostem, zejména k výrobě a obchodování s drogami, jak je definováno 
v příslušných mezinárodních smlouvách; d) práci, která vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, za 
nichž je vykonávána, pravděpodobně poškozuje zdraví, bezpečnost nebo morálku dětí (Úmluva ILO č. 
182, článek 3). 

Neshodný výrobek: Výrobek nebo materiál, u kterého je organizace neschopna prokázat soulad 
s požadavky na certifikaci a způsobilost pro FSC prohlášení.  

Neutrální materiál: Materiál, který není původem z lesa. Příklady jsou nedřevní rostlinná vlákna nebo 
zdřevnatělé materiály (např. lněné vlákno použité při výrobě desek klasifikovaných jako dřevěný panel nebo 
při výrobě kompozitního výrobku), syntetické nebo anorganické materiály (např. sklo, kov, plast, plniva, 
zjasňovače atd.), nicméně ale nezahrnují nedřevní lesní produkty nebo zachráněné dřevo (salvaged wood). 
Neutrální materiály použité u FSC skupin výrobků jsou vyloučeny z požadavků řízení zpracovatelského 
řetězce. Jakmile je materiál, který není původem z lesa zahrnut do rozsahu FSC certifikátu, FSC určí a 
informuje, kdy už nelze tento materiál považovat za neutrální. 

Nucená nebo povinná práce: Práce nebo služba vyžadovaná od jakékoli osoby pod hrozbou jakéhokoli 
trestu, kterou se uvedená osoba nenabídla provést dobrovolně (Úmluva ILO č. 29, článek 2.1). 

Obchodní partneři: Dodavatelé a zákazníci organizace, nakupující nebo dodávající výrobky s FSC 
prohlášením. 

Obchodník: Osoba nebo právní subjekt, který nakupuje nebo prodává dřevo a/nebo nedřevní lesní 
produkty, které vlastní. Obchodníci výrobky neupravují přímo ani nepřímo využitím outsourcingu. 

POZNÁMKA: Montáž hotových výrobků, sušení dřeva, plnění obalů a úprava velikosti se nepovažují za 
úpravu. 

Organizace: Jednotlivec, společnost nebo jiný právní subjekt mající nebo žádající o certifikát FSC a proto 
odpovědný za prokázání shody s relevantními požadavky FSC. 

Organizace pracovníků: Jakákoli organizace pracovníků existující za účelem podpory a obhajoby zájmů 
pracovníků (převzato z Úmluvy ILO č. 87, článek 10). Je důležité si uvědomit, že pravidla a pokyny týkající 
se složení organizace pracovníků se v jednotlivých zemích liší, zejména ve vztahu k těm, kteří jsou 
považováni za řadové členy, jakož i k těm, u nichž se předpokládá, že mají pravomoc „najímat a 
propouštět“. Zaměstnanecká organizace má tendenci oddělovat asociaci mezi těmi, kteří mohou „najímat 
a propouštět“, a těmi, kteří nemohou. 

Outsourcing: Proces, kdy jsou na smluvním základě některé interní operace/úkony (služby nebo 
zpracování výrobků) převedeny na externí organizace. Tyto aktivity se většinou provádějí mimo provozovny 
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zadávající (certifikované) organizace. Organizace může uzavřít smlouvu o outsourcingu i v případě pokud 
kooperant provádí danou službu v provozovně organizace a ta nad ní nemá kontrolu nebo dohled.  

Ověření transakcí: Ověření certifikačním a/nebo akreditačním orgánem (ASI), že výstupní FSC prohlášení 
uvedené držitelem certifikátu odpovídá vstupním FSC prohlášením jejich obchodních partnerů. 

Perioda prohlášení: Časové období, které organizace specifikovala u každé skupiny výrobků za účelem 
vytvoření příslušného FSC prohlášení. Minimální délka periody prohlášení odpovídá době nutné pro 
zpracování jedné výrobní dávky a zahrnuje příjem, uskladnění, zpracování materiálu a prodej výrobku. 

Postup: Stanovený způsob provedení nějaké činnosti nebo procesu. 

Pracovníci:7 Všechny zaměstnané osoby, včetně státních zaměstnanců i samostatně výdělečně činných 
osob. To zahrnuje zaměstnance na částečný úvazek a sezónní zaměstnance všech pozic a kategorií, 
včetně dělníků, správců, supervizorů, vedoucích, zaměstnanců dodavatelů a také samostatně výdělečně 
činných dodavatelů a subdodavatelů (Zdroj: Úmluva ILO č. 155, Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, 1981). 

Primární surovina: Primární materiál pocházející přímo z lesů nebo plantáží. Do této kategorie nepatří 
recyklovaný materiál. 

Primární výroba: Jakékoliv zpracování, jež transformuje surové dříví nebo štěpku na jiný typ výrobku. U 
výrobků ze štěpky/třísek a vláken zahrnuje primární výroba produkci vlákniny a papíru ze surového dříví a 
štěpky z nerecyklovaných přírodních surovin. 

Procento klouzavého průměru: Vstupní FSC procento (viz níže) vypočtené pro periodu prohlášení 
příslušné skupiny výrobků vycházející z výpočtu průměrů konkrétních výsledků předcházejících period 
prohlášení, které nejsou delší než 12 měsíců.  

Procentuální systém: Kontrolní systém, který dovoluje prodat výrobky s FSC prohlášením, které odpovídá 
podílu započitatelných vstupů v daném výrobním příkazu nebo periodě prohlášení. 

Prodejní dokumentace: Právní dokument, který dokládá prodej výrobku (např. faktura, účtenka, kupní 
smlouva nebo dobropis) a zároveň slouží jako platební výměr. Obsahuje minimálně identifikaci smluvních 
stran, předmět prodeje a jeho množství, datum prodeje a cenu; může být ve fyzické či elektronické podobě. 

Provozovna: Jedna funkční jednotka organizace umístěná v jedné lokalitě, která je geograficky oddělena 
od ostatních jednotek téže organizace. Provozovny organizace lze považovat za součást jedné provozovny, 
pokud jsou rozšířením hlavní provozovny bez vlastního nákupu, zpracování nebo prodeje (např. sklad v jiné 
lokalitě). Provozovna nemůže nikdy zahrnovat více než jeden právní subjekt. Kooperanti pracující na 
základě smlouvy o outsourcingu se nepovažují za provozovnu (např. skladiště (sub)dodavatele). Typickým 
příkladem provozoven jsou výrobní nebo obchodní zařízení, jako např. výrobní místa, obchodní kanceláře, 
nebo skladiště vlastněná organizací. 

Přechodné období: Časový úsek (většinou jeden rok) po době účinnosti, během kterého nová verze FSC 
normativního dokumentu nahradí verzi starší (pokud existuje). Aby přechod na novější verzi nebyl příliš 
náhlý, jsou po tuto dobu platné obě verze dokumentů. Po uplynutí 6 měsíců od konce přechodného období 
jsou certifikáty auditované podle staré verze neplatné.  

Recyklovaný materiál: Materiál, který by byl jinak prokazatelně zničen jako odpad, ale místo toho byl 
sesbírán a použit jako vstupní materiál namísto přírodního materiálu pro opětovné použití, recyklaci, 
opětovné rozmělnění ve výrobním procesu nebo pro jiné komerční využití. Vstupy následujících kategorií 
materiálu jsou klasifikovány jako recyklovaný materiál: FSC Recycled, spotřebitelem použitý materiál a jiný 
materiál k recyklaci. Do této kategorie nepatří využití reziduí z lesní produkce jako např. zachráněné dřevo 
(viz Pojmy a definice) a ostatní organický materiál získaný mimo les (např. odpad ze zemědělství). 

Skupina výrobků: Výrobek nebo skupina výrobků určená organizací, jež má shodné vstupní a výstupní 
charakteristiky a tak je lze kombinovat za účelem kontroly výstupního FSC Prohlášení a označování FSC 

                                                 
7 Definice funkce supervizora se v jednotlivých zemích liší. V situacích, kdy má supervizor v zájmu zaměstnavatele nebo v zájmu vedení pravomoci 
přijímat, převádět, pozastavovat, propouštět, odvolávat, povyšovat, přidělovat, odměňovat nebo kontrolovat jiné zaměstnance nebo má 
odpovědnost je řídit, nemusí být způsobilý vstoupit do odborů. 
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štítky. 

Smlouva o outsourcingu: Písemná dohoda mezi smluvní organizací a kontraktorem ohledně výroby 
nebo zpracování FSC certifikovaného výrobku nebo materiálu, kde si smluvní organizace ponechává 
kontrolu a odpovědnost za nákup vstupního materiálu od dodavatele (který vystavuje fakturu) a za prodej 
výstupního výrobku zákazníkovi. Vstupní materiál může být kontraktorovi dodán smluvní organizací nebo 
dodavatelem (který dodává materiál) a výstupní produkt může být kontraktorem vrácen smluvní organizaci 
nebo dodán zákazníkovi smluvní organizace. 

Smluvní partner: Osoba, firma nebo jiný právní subjekt využívající smluvní strany k činnostem spadajícím 
pod působnost certifikátu. 

Součástka: Samostatná a odlišitelná část montovaného výrobku. 

Společné vlastnictví: Všechny provozovny v rámci působnosti CoC certifikátu jsou ve vlastnictví jedné 
organizace. Vlastnictví je zde chápáno jako minimálně 51% vlastnický podíl ve všech provozovnách.   

Spotřebitelem použitý materiál: Materiál z lesní produkce určený k recyklaci, který byl použit 
spotřebitelem nebo komerční výrobek, který byl použit pro zamýšlený účel jednotlivci, domácnostmi nebo 
komerčními či průmyslovými podniky nebo institucemi z pozice koncového uživatele výrobku. 

Stížnost: Písemné vyjádření nespokojenosti ze strany osoby nebo organizace, které mají co dočinění 
s plněním požadavků tohoto standardu příslušnou organizací. Stížnost se musí vztahovat na aktivity 
v rámci působnosti certifikátu a zároveň musí obsahovat jméno a kontaktní údaje stěžovatele, jasný popis 
problému a podpůrné důkazy pro každou část stížnosti. 

Systém kontroly FSC prohlášení: Systém kontroly množství výrobků v rámci skupiny výrobků, které lze 
prodat s FSC prohlášením. Typy systému kontroly FSC prohlášení: transferový, procentuální a kreditní.  

Systém řízení zpracovatelského řetězce: Vnitřní směrnice, postupy, procesy, zdroje a organizační 
struktura nutná k zajištění plnění požadavků tohoto standardu.  

Testování vláken: sada technologií identifikace dřeva používaných k identifikaci čeledi, rodu, druhu a 
původu výrobků ze dřeva a dřevních vláken. 

Transferový systém: Kontrolní systém zpracovatelského řetězce, který umožňuje, aby se výstupy 
prodávaly s FSC prohlášením, které odpovídá nebo je nižší než kategorie vstupního materiálu. Případně, 
pokud je to relevantní, tak se použije nejnižší procentuální prohlášení nebo kreditní prohlášení. 

Typ výrobku: Všeobecný popis výstupů vycházející ze systému kategorizace nebo klasifikace.  

Vedlejší produkt: Materiál vyrobený během procesu primární výroby jiného (hlavního) výrobku, ale ze 
stejného vstupu (např. piliny z pilařského provozu). 

Vhodný vstup: Primární surovina a recyklovaný materiál, který je vhodný pro specifickou FSC skupinu 
výrobků v závislosti na kategorii materiálu. 

Vstup: Suroviny, polotovary nebo konečné výrobky, jež organizace generuje nebo zprostředkovává a jež 
fyzicky vstupují do výrobního procesu nebo se s nimi obchoduje v rámci působnosti FSC certifikátu. 

Vstupní FSC procento: Procento započitatelných zdrojů skupiny výrobků za určitou periodu prohlášení 
nebo výrobní příkaz. Platí pouze při použití procentuálního systému. 

Výrobek z masivního dřeva: Výrobek tvořen jediným kusem masivního dřeva jako je kláda, trám nebo 
prkno. 

Výrobky ze štěpky a z dřevních vláken: Všechny výrobky využívající výchozí dřevní hmotu, která je 
posekána nebo rozvlákněna. Takové výrobky zahrnují například papírovou kaši, papír (včetně tiskařských 
materiálů), karton, dřevotřískové a dřevovláknité desky a OSB desky. 

Výstup: Suroviny, polotovary nebo konečné výrobky, které organizace s FSC certifikátem vyrábí a/nebo 
dodává s FSC prohlášením. 

Zachráněné dřevo: Dřevo, které bylo: 

 přirozeně pokácené dřevo (např. bouří, sněhem) 

 vytěženo, ale poté se ztratilo nebo bylo opuštěno. Příklady zahrnují dřevo zachráněné z 



FSC-STD-40-004 V3-1 
Certifikace zpracovatelského řetězce 

–49 z 50– 

 

jezer/řek (klády/dřevo, které při přepravě kleslo na dno řeky nebo jezera, vytěžené dřevo 
opuštěné na skládce) 

 dřevo vytěžené z jiných důvodů než je využití dřeva jako např. z prořezávání sadů, dřevo z 
prořezávání dřevin kolem cest a dřevo pokácené ve městech. 

 ponořeno pod vodu a zde ponecháno v důsledku stavby umělých nádrží a přehrad 

Pro účely řízení FSC zpracovatelského řetězce a označování se považuje zachráněné dřevo za přírodní 
materiál a musí být považováno jako kontrolovaný materiál a prodáváno jako FSC Controlled Wood. 

Zainteresovaná zájmová skupina: Jakákoli osoba, skupina osob nebo subjekt, který projevil zájem nebo 
o kterém je známo, že má zájem na aktivitách organizace. 

Zájmová skupina: Viz definice „Dotčená zájmová skupina“ a „Zainteresovaná zájmová skupina“. 

Zaměstnání a výkon práce: zahrnuje přístup k odbornému vzdělávání, přístup k zaměstnání a 
konkrétním pracím a dále náležitosti a podmínky zaměstnávání (Úmluva ILO č. 111, článek 1.3). 

Základní pracovní požadavky FSC: Obecná kritéria a indikátory Mezinárodní organizace práce (ILO), 
které uvádí zpráva FSC8 týkající se základních zásad a práv při práci: svoboda sdružování a účinné 
uznávání práva na kolektivní vyjednávání; odstranění všech forem nucené nebo povinné práce; účinné 
zrušení dětské práce; a odstranění diskriminace, pokud jde o zaměstnání a výkon práce. 

Započitatelný vstup: Vstupní materiál pro výrobky s prohlášením FSC Mix nebo FSC Recycled, které se 
započítávají do procenta nebo kreditu v rámci procentuálního a kreditního systému. Do této kategorie patří: 
FSC certifikované materiály, spotřebitelem použitý materiál a papír z kategorie „jiný recyklovaný materiál“ 
(poznámka: jiné materiály z kategorie „jiný recyklovaný materiál„ jako např. dřevo a korek sem nepatří). 
Započitatelné množství vstupního materiálu s prohlášením FSC Mix x % a FSC Recycled x% odpovídá 
procentuálnímu podílu uvedenému v prodejní dokumentaci (např. 10 kg vstupu s prohlášením FSC Mix 
70% představuje 7 kg započitatelného množství vstupního materiálu). U vstupů s prohlášením FSC Mix 
Credit nebo FSC Recycled Credit se celý objem považuje za započitatelný vstup.  

Zpracovatelský řetězec (CoC): Tok výrobků z lesa (v případě recyklovaných materiálů z místa recyklace) 
do místa, kde je výrobek s FSC prohlášením, a/nebo v případě finálního výrobku označeného FSC štítkem, 
prodán. CoC zahrnuje všechny fáze nákupu, zpracování, výroby, obchodování a distribuce, kdy postup do 
další fáze zpracovatelského řetězce představuje změnu vlastnictví materiálu nebo výrobků. 

Zúčastněná provozovna: Provozovna spadající pod působnost multi-site certifikátu nebo skupinového 
CoC certifikátu. Za zúčastněnou provozovnu se nepovažuje kooperant využívaný v rámci outsourcingu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 FSC zpráva o obecných kritériích a indikátorech vycházejících z ILO Core Conventions principles, 2017   
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