
CERTIFIKACE LESU
GARANCE TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ

˚

Pro krásný a zdravý les.ˇ

Výzva pro lesní hospodáře
a vlastníky lesů

Jakým zpusobem se zapojit?˚

•	 Vlastníci	lesa	nebo	lesní	hospodáři
	 Informujte	se	na	možnost	certifikace		
	 Vašeho	hospodaření	v	rámci	regionální	
	 certifikace	u	Sdružení	vlastníků
	 a	správců	lesních	majetků	ČR.

•	 Obchodníci	se	dřevem
	 nebo	dřevozpracující	podniky
	 Zapojte	se	do	certifikačního	systému		
	 PEFC	prostřednictvím	certifikace
	 spotřebitelského	řetězce	C-o-C.

Se svými dotazy se neváhejte 
obrátit na představitele 
PEFC Česká republika. PEFC 
provozuje databázi, ve které 
si můžete vyhledat informace 
o kterémkoliv osvědčení 
o účasti v regionální certifikaci 
lesů, certifikátu spotřebitelského 
řetězce lesních produktů nebo 
licenci loga PEFC. Vyzkoušejte 
si sami on-line na www.pefc.cz
a www.pefc.org.

Sdružení vlastníků a správců 
lesních majetků ČR
Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6

Tel.: +420 722 705 325
E-mail: zadatel@pefc.cz
Web: www.zadatel.pefc.cz

•	 Cílový	zákazník	/	spotřebitel
	 Zakoupením	výrobků	na	bázi	dřeva,
	 které	jsou	označeny	logem	PEFC,		
	 podpoříte	správnou	péči	o	české	lesy.

•	 Zainteresované	skupiny
	 Zapojte	se	s	námi	do	propagace
	 a	podpory	trvale	udržitelného
	 hospodaření	prostřednictvím
	 vzdělávacích	programů	PEFC.

Sdělení	pro	obchodníky	se	dřevem
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Podporte úsilí ochrany
a péce o lesy a zvolte 
si cestu certifikace 

ˇ
ˇ

ˇ ˇJiz 70 % ceských
lesu je certifikováno 
systémem PEFC,
je mezi nimi i Váš les?

˚

V	posledních	desetiletích	se	
celosvětově	stupňuje	zájem	
společnosti	o	ochranu	lesů	jako	
nenahraditelné	složky	životního	
prostředí.	Podnětem	tohoto	
zájmu	se	stalo	ničení	a	devastace	
tropických	pralesů,	významných	
a	nezastupitelných	ekosystémů	
naší	planety.	Tyto	podněty	vyžadují	
zvýšené	úsilí	při	další	podpoře	
a	zavádění	trvale	udržitelného	
hospodaření	v	lesích.		

Certifikace	lesů	a	lesního	
hospodářství	je	dobrovolným	
nástrojem,	který	může	podpořit	
tato	úsilí	směřující	k	dosažení	trvale	
udržitelného	hospodaření	v	lesích	
v	České	republice	a	zároveň	usiluje	
o	zlepšení	všech	funkcí	lesa	ve	
prospěch	životního	prostředí	člověka.

Co je to PEFC

PEFC	(Program	pro	vzájemné	
uznávání	certifikačních	systémů)	
představuje:

•	 celosvětově	nejrozšířenější
	 certifikační	systém,
•	 transparentní	systém	posuzování
	 hospodaření	v	lesích,
•	 ekologicky	vhodné,	společensky		
	 přínosné	a	ekonomicky
	 životaschopné	hospodaření,
•	 prostředek	sledování	původu	dřeva
	 od	těžby	přes	jeho	zpracování
		 až	po	konečný	výrobek.

Jaké jsou výhody certifikace?

•	 zvýšení	reputace

•	 zviditelnění	dobré	péče	o	les

•	 zvýšení	hodnoty	a	podpory	prodeje		
	 dřeva

•	 zvýšení	konkurenceschopnosti

•	 zabezpečení	a	zlepšení	přístupu
	 na	trhy	požadující	ekologicky	vhodné		
	 výrobky

•	 spolehlivý	a	Evropským	parlamentem		
	 uznaný	důkaz	trvale	udržitelného
	 hospodaření

•	 posuzování	kritérií	trvalé	udržitelnosti,		
	 která	nejsou	hodnotitelná	
	 a	dosažitelná	na	úrovni	individuálního		
	 vlastnictví	s	malou	výměrou

Certifikace	systémem	PEFC	

přináší	pro	držitele	osvědčení

a	certifikátů	řadu	výhod:

•	 možnost	účasti	vlastníků	lesů	bez			
	 ohledu	na	velikost	lesního	majetku	
	 a	typ	vlastnictví

•	 pravidelné	kontroly	ze	strany
	 nezávislého	akreditovaného
	 certifikačního	orgánu	i	vlastníka
	 regionálního	certifikátu

•	 nekomplikovaný,	přehledný	a	cenově		
	 přijatelný	systém,	který	zbytečně
	 nezatěžuje	vlastníky	lesů

•		zvýšení	poptávky	po	certifikovaném		
	 dříví	u	domácích	i	zahraničních
		 odběratelů	

•	 přístup	k	obchodní	značce	–	logu	PEFC

S	PEFC	podporujete	trvale	
udržitelné	hospodaření	v	lesích	
pro	nás	i	příští	generace.					


