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Jak na FSC skupinovou
certifikaci lesů?
Šance pro vlastníky a správce nejen 
menších lesů.

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

FSC®F000207

Forest Stewardship Council (FSC)

je mezinárodní organizace, která byla založena roku 1993 
zástupci dřevozpracujícího průmyslu, environmentálních 
organizací, obchodníků se dřevem, lesníků, sdružení do-
morodých obyvatel a odborů z celého světa. FSC je řízeno 
demokraticky více než 800 členy ze 83 zemí světa. 

Základní ideou FSC je podporovat environmentálně vhod-
né, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhos-
podařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devas-
tované světové lesy. Za tímto účelem organizace vytvořila 
systém lesní certifikace. Logo FSC na výrobku znamená 
záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření 
šetrné k přírodě a místním lidem.

Aktuálně je na světě systémem FSC certifikováno 194 mil. 
ha lesů a více než 30 000 dřevozpracujících firem a spo-
lečností. 

Kontaktujte nás:
FSC ČR (Fairwood, z. s.)
Kounicova 42, 602 00 Brno
tel./fax: 545 211 383 
info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz
www.poznejdrevo.cz

Autoři fotografií: Tomáš Duda, ©istockphoto.com

Vytištěno v roce 2016 na FSC papíře.

Kroky ke skupinové certifikaci:

1. Zjistěte, jaké požadavky budete muset realizovat – 
projděte si Český standard FSC a ujistěte se, že vy-
hovíte jeho požadavkům.   

2. Vytvořte skupinu (nebo se připojte do již fungující sku-
piny) a zvolte vedoucího. Stanovte jeho odpovědnosti, 
odpovědnosti členů skupiny a podepište zakládající 
smlouvu skupiny.

3. Vyberte si certifikační firmu.

4. Vytvořte směrnici pro členy skupiny k plnění FSC 
požadavků.

5. Interními audity vyhodnoťte shodu s Českým standar-
dem FSC a dalšími požadavky systému FSC. Realizu-
jte případná doporučení, která vzešla z interních auditů.

6. Jakmile jsou doporučení úspěšně realizována, pozvěte 
certifikační firmu k provedení auditu.
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Skupinová certifikace

je jedním z nástrojů jak zatraktivnit certifikaci pro majitele 
lesů. Skupina sdružuje vlastníky lesů, kteří hospodaří podle 
pravidel FSC a vystupují pod jedním certifikátem. Auditor na 
tuto skupinu pohlíží jako na jeden subjekt a ročně probí-
há pouze jeden audit na vybraném vzorku členů skupiny. 
Vzhledem k tomu, že jednotková cena certifikace výrazně 
klesá se zvyšující se rozlohou certifikovaných lesů je výho-
dou této certifikace snížení nákladů pro sdružené členy a 
zjednodušení administrativy. 

Skupinu vede jeden subjekt, který má na starosti řízení 
skupinové certifikace. Např. za skupinu komunikuje s certi-
fikační firmou, přijímá a odhlašuje členy skupiny a provádí 
kontrolu plnění požadavků FSC členy skupiny apod. (tzv. 
interní audity). Významné neplnění požadavků standardu 
ze strany jednoho člena však může ohrozit certifikát celé 
skupiny, proto jsou důležité dobré vnitřní mechanismy 
skupiny a její interní kontrola.

Dalším ulehčením při připojení majitele lesa do skupiny 
je informační servis, pomoc při zavádění certifikace a předá-
ní zkušeností od vedoucího skupiny. Vlastníci lesů, kteří se 
do skupinové certifikace přidají tak nemusí znovu objevovat 
„již objevené“. 

Skupiny mohou sdružovat jak výhradně malé lesy, tak mo-
hou vznikat i skupiny smíšené, které sdružují jak velké (nad 
500 ha), tak malé lesy (do 500 ha).

Malé lesy

jsou z pohledu FSC v ČR lesy jednoho vlastníka s rozlo-
hou do 500 ha. Často mají takovou rozlohu např. obecní 
lesy. Organizace FSC vnímá celosvětově důležité postavení 
malých vlastníků lesů a jejich obtížnější přístup k přínosům 
lesní certifikace a proto jim zjednodušuje některá pravidla, 
která umožňují zlevnit jejich certifikaci. 

Pro radu se obraťte na nás (FSC ČR) nebo již fungující 
certifikované skupiny v ČR.

Skupinová certifikace je vhodná především pro 
menší lesní majetky, kde všechny majetky jsou 
menší než 500 hektarů, a jejich sdružení. Výho-
dou skupinové certifikace je snížení nákladů na 
samotný certifikační audit, které se za tímto účelem 
sdruží. Na skupinu se pohlíží jako na jeden subjekt 
a probíhá tak pouze jeden audit na vybraném vzor-
ku členů skupiny. Organizace vlastníků do skupiny 
také může zlepšovat možnosti odbytu dřeva na 
nové trhy, které požadují certifikát FSC. 

Na Svitavsku již od roku 2005 funguje skupinová 
certifikace lesů s rozlohou členů do 500 ha, která 
sdružuje 10 lesních převážně obecních majetků. 
Od roku 2015 se tato skupina rozrostla o další dva 
obecní a jeden městský majetek. 

Neváhejte FSC ČR kontaktovat pro více informací.

Jak na skupinovou certifikaci:
Zapojení do skupinové certifikace s sebou při-
náší různou míru účasti a odpovědnosti. V rámci 
skupinové certifikace mohou být členové skupiny ve 
dvou rolích:

Obvyklé odpovědnosti vedoucího skupiny:
 � Podávání žádost o certifikaci k certifikační firmě.
 � Zprostředkování komunikace mezi certifikační 
firmou a členy skupiny.

 � Informování členů skupiny o jejich odpověd-
nostech.

 � Zajištění shody členů skupiny s požadavky FSC.
 � Kontrola členů skupiny a zajištění interních 
auditů.

 � Archivace záznamů: seznam členů skupiny, 
rozloha certifikované plochy a zprávy z interních 
auditů apod.

Obvyklými odpovědnostmi členů skupiny jsou:
 � Obhospodařování jejich lesů podle požadavků 
FSC.

 � Souhlasit s pravidly skupiny.
 � Smluvní udělení zmocnění vedoucímu skupiny 
pro žádost o certifikaci FSC.

 � Podstoupení certifikačního auditu, pokud je ma-
jetek vybrán k auditu certifikační firmou.

„Certifikace FSC nás nasměrovala k 
přírodě blízkému způsobu hospodaře-
ní. Pravidla tohoto hospodaření jsme 
vložili do směrnic společnosti. Měly by 
zajistit, že takto se ve zlínských měst-
ských lesích bude hospodařit dlouho-
době, a to bez ohledu na personální 
zastoupení ve vedení společnosti.“

Lesy města Zlína spol. s r.o.


