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70% lesů a 256 firem v České republice má certifikát PEFC
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Název zájmového sdružení právnických osob:
PEFC Česká republika

Sídlo sdružení PEFC Česká republika:
Bělohorská 274/9, Praha 6, 169 00

Právní postavení:
PEFC Česká republika je právnickou osobou, vzniklou podle ustanovení §20 f a násl. Ob-

čanského zákoníku jako zájmové sdružení právnických osob zapsané do registru sdružení.

Zápis: Sdružení je zapsané v registru Magistrátu hlavního města Prahy pod registračním 
číslem 17/09.

IČO: 70943249
DIČ: CZ70943249
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 27-960900217/0100

Statutární orgány:  
 předseda sdružení: Ing. Josef Myslivec
 1. místopředseda: Ing. František Dejnožka
 2. místopředseda: Ing. Václav Lidický
 3. místopředseda: Ing. Petr Najman

Charakteristika a předmět činnosti sdružení:
PEFC Česká republika je profesním dobrovolným a nezávislým sdružením právnických 

osob s působností na území České republiky, které lesní pozemky:
 ❱ vlastní,
 ❱ nebo je hospodářsky využívají,
 ❱ nebo využívají produkty z lesních pozemků přímo nebo nepřímo,
 ❱ nebo se jimi jinak zabývají.

Představení sdružení 
PEFC ČR, z.s.p.o.
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Cílem PEFC Česká republika je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích 
a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody 
a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifika-
ce lesů.

Předmět činnosti:

 ❱  vytvoření a správa Českého systému certifikace lesů (CFCS) platného na území České 
republiky vycházejícího ze základních principů stanovených Radou PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification schemes) se sídlem v Ženevě,

 ❱  vytvoření a pravidelná revize kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích 
jako součásti Českého systému certifikace lesů s cílem postupného zlepšování hospo-
daření a stavu lesa,

 ❱  vytvoření a pravidelná revize požadavků na auditory a certifikační orgány jako součásti 
Českého systému certifikace lesů, 

 ❱  vytvoření a pravidelná revize pravidel pro certifikaci spotřebitelského řetězce dřeva jako 
součásti Českého systému certifikace lesů, 

 ❱  prezentace a propagace Českého systému certifikace lesů na území České republiky 
i v zahraničí, 

 ❱  zajišťování vzájemného uznání Českého systému certifikace lesů především prostřednic-
tvím Rady PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) se 
sídlem v Ženevě, spolupráce a koordinace činnosti s obdobnými certifikačními systémy 
v ČR i zahraničí,

 ❱  notifikace certifikačních orgánů působících v oblastech certifikace hospodaření v lesích 
a spotřebitelského řetězce lesních produktů v České republice,

 ❱  administrace vlastnických práv a používání loga PEFC na území České republiky.
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Rok 2019 byl pro organizaci PEFC velmi speciálním rokem, protože jsme oslavili 20. výro-
čí založení.

Před 20 lety se evropští vlastníci malých rodinných lesů spojili, aby vytvořili mezinárodní 
systém certifikace lesů, který odrážel jejich potřeby a 30. června 1999 tak vznikl systém certifi-
kace lesů PEFC.

Ohlédnutí za našimi začátky

Na konci 90. let byla obecně uznávána a široce diskutována potřeba udržitelného lesního 
hospodářství. Certifikace lesů existovala již před založením PEFC, ale byla navržena především 
pro velké vlastníky lesů a pro majitele malých a rodinných lesů byla nedostupná. Chyběl sys-
tém certifikace lesů, který by zohledňoval velké rozdíly mezi lesy, místními tradicemi a kultur-
ním očekáváním, jakož i potřeby majitelů malých, rodinných a komunitních lesů.

Systém PEFC vznikl jako celoevropská certifikace lesů. Organizace začala s pouhými 
12 členy z Evropy a rodina PEFC začala ihned růst a prosperovat. Pouze jeden rok po založení 
byly schváleny první národní systémy a certifikovány první hektary.

Připojovalo se stále více členů a v roce 2003 jsme změnili jméno na Program pro schvalo-
vání systémů certifikace lesů, aby mohla být pokryta potřeba certifikace lesů i mimo evropský 
kontinent.

20 let činnosti 
organizace PEFC
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30. června 1999 organizace PEFC 
(Pan European Forest Certification) 
byla oficiálně založena.

Byly schváleny první ná-
rodní systémy certifikace 
lesů a vlastnící lesů tak 
mohli získat první certifiká-
ty PEFC trvale udržitelného 
hospodaření v lesích.

Byly vydány první směrnice 
certifikace spotřebitelského 
řetězce PEFC.

Byly schváleny první mi-
moevropské systémy certi-
fikace lesů.

Bylo dosaženo prvních 
100 milionů hektarů PEFC 
certifikovaných lesů.

Byly schváleny první 
africké a asijské národní 

systémy, oba v tropických 
zemích.

200 milionů hektarů PEFC 
certifikovaných lesů.

Změna jména organizace 
na PEFC Program pro 
uznávání systémů 
certifikace lesů.
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19O rok později byly certifikovány první lesní oblasti mimo Evropu, 
neboť v Austrálii a Chile byly schváleny první mimoevropské PEFC 
systémy certifikace lesů.

Samozřejmě jsme se nezastavili v tomto bodu. Od pravidelných re-
vizí standardů a nových technologií, přes mezinárodní projekty a spolu-
práci s různými sektory, neustále pracujeme na tom, abychom vše, co mož-
ná nejvhodnějším způsobem, vylepšili. Rodina PEFC neustále roste, rozšiřuje se 
na šesti kontinentech a v poslední době získává nové členy v Africe a Asii. Jsme hrdí na to, že 
na celém světě máme 53 národních členů, 30 mezinárodních zúčastněných společností a více 
než 300 milionů hektarů lesů certifikovaných PEFC.

Naše 20. výročí znamenalo začátek celoroční oslavy, která vyvrcholila týdnem PEFC certifi-
kace na pevnosti Marienberg ve Würzburgu v Německu, kde začala cesta PEFC v roce 1999.

20152011 2012 2017 20192013 20162014 20182010

2019

Standard spotřebitelského 
řetězce v souladu s nařízením 
Evropské unie o dřevě (EUTR).

10 tisíc společností získalo 
PEFC certifikaci spotřebi-
telského řetězce.

40 národních systémů 
certifikace lesů bylo 
celosvětově schváleno PEFC.

Do certifikace spotřebitelského řetězce 
byly zavedeny sociální aspekty.

300 milionů hektarů PEFC 
certifikovaných lesů.

Oslavme 20 úspěšných let péče o naše 
lesy a společně se těšme na dalších 20 let!

20 let 
pečujeme 
o naše lesy

Na odkazu 
#20yearsofcaring 

najdete přehled globálních 
aktivit rodiny 

PEFC.
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Veletrh For Pasiv a 
For Wood a Řemeslo 
dětem 2019

Sezónu propagačních aktivit v roce 
2019 zahájil tým PEFC ČR na výstavišti 
v pražských Letňanech. Opět jsme se ve 
dnech 7. – 9. 2. 2019 zúčastnili veletrhu 
For Pasiv a For Wood, který má stabilně 

vysokou návštěvnost kolem 50-ti tisíci zá-
jemců z řad odborníků i široké veřejnosti. 
V rámci veletrhu pořádala organizace Ši-

kovné děti z.s. zábavnou akci Řemeslo dě-
tem, kde byla naše organizace nejen part-

nerem této akce, ale současně jsme zde 
měli i svůj stánek a jedno ze soutěžních 

stanovišť ukázkových řemesel. Cílem celé-
ho projektu bylo naučit děti aktivně praco-

vat s nářadím, na našem stanovišti měli 
soutěžící za úkol sestrojit dřevěný věšáček  
z několika dílů, samozřejmě z certifikova-
ného dřeva. Soutěžící i další návštěvníci 
našeho stánku si neodnesli jen praktický 

věšáček, ale také informace, co si lze 
představit pod pojmem správné hospoda-
ření v lesích, základní informace o význa-

mu a důležitosti certifikace lesů a loga 
PEFC na výrobcích na bázi dřeva. Kromě 

dětí si mohli zasoutěžit i dospělí v druhém 
propagačním stánku, kde byly ve spolu-
práci s Lesním světem pro návštěvníky 

připraveny vědomostní soutěže, jako např. 
poznávačka zvířat, stromů, listů a všichni 
za odměnu obdrželi některý z našich pro-

pagačních materiálů a předmětů. 

Propagační aktivity 
PEFC ČR v roce 2019



Planet Fest Praha

Bezpečné dny v práci 
– SLŠ Žlutice

Další zastávkou propagačního stánku PEFC ČR byl 7. 4. 2019 Planet 
Fest na pražské Náplavce, kam během dne zavítalo 50-ti tisíc návštěvní-
ků. Tento festival je zacílen na oblasti ekovýroby, nulového odpadu ne-

boli Zero Waste, permakulturního a ekologického zemědělství, přírodní-
ho stavitelství a příbuzných témat. V této souvislosti jsme zájemce 

informovali např. o jednom z hlavních cílů certifikace lesů systémem 
PEFC, a to zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace 

budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických 
přínosů, které lesy nabízejí.  S chutí i oboustranným zájmem jsme dis-
kutovali o potřebném zachování zodpovědného přístupu k lesním eko-

systémům a respektu k přírodě. Návštěvníci si v našem stánku mohli 
otestovat své znalosti z oblasti biologie lesa, za které byli patřičně od-

měněni propagačními předměty z PEFC certifikovaného dřeva. Prezenta-
ce způsobu trvale udržitelného hospodaření v lesích zástupcem PEFC 

ČR vzbudila náležitou pozornost a následná debata byla z hlediska počtu 
účastníků a množství dotazů nejoblíbenější debatou na Planet Festu.

Jako sponzor akce zamířila organizace PEFC ČR 
29. 4. na  Střední lesnickou školu ve Žluticích, kde se 
uskutečnil 1. ročník celostátního kola soutěže „Bezpeč-
né dny v práci“. Soutěž vyhlásil a organizoval Odboro-
vý svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního 
a vodního hospodářství v České republice. Tato nová 
soutěž je určena studentům středních lesnických škol 
a je zaměřena především na ověření teoretických 
a praktických vědomostí z oblasti BOZP a poskytování 
předlékařské první pomoci. V rámci prvního „zkušební-
ho“ ročníku se do soutěže zapojily tři lesnické školy 
s celkem 7 soutěžními družstvy, dále nechyběla odbor-
ná porota včetně zástupců Českého červeného kříže 
i četní pozorovatelé – žáci místní základní školy se svý-
mi učiteli. V připraveném teoretickém testu byly zakom-
ponovány i otázky související s certifikací a před sa-
motným zahájením soutěže měl zástupce PEFC 
příležitost ke krátké prezentaci. Akce byla velmi dobře 
zorganizována, podpořena zajímavými hodnotnými ce-
nami a všichni zúčastnění se shodli na potřebnosti pro-
hlubování znalostí z BOZP a podpořili myšlenku každo-
ročního pořádání této soutěže. Takže opět za rok 
i s podporou PEFC! 
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Májové slavnosti ve Vlašimi

Již potřetí jsme rádi zavítali na pozvání města Vlašimi s naším propagačním stánkem a lesnicko-
edukačním programem na Májové slavnosti do Vlašimi, kam se každoročně sjíždí přes dvacet tisíc 
návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Tato akce je vždy příhodnou příležitostí prezentovat široké 
veřejnosti certifikační systém PEFC, vysvětlit význam loga PEFC a dalších skutečností, týkajících se 
trvale udržitelného lesního hospodaření a certifikace spotřebitelského řetězce, důležitých pro spotře-
bitele. Zapojit se do znalostních soutěží a získat drobné dárkové předměty si zde mohli návštěvníci 
všech věkových kategorií. Jsme přesvědčeni, že ve Vlašimi už o nás opravdu vědí a logo se stromeč-
ky si jistě spojí se správným původem výrobku ze dřeva!  

S ukázkami z lesní pedagogiky jsme se zapojili počátkem května v Praze v objektu Kasárny Karlín 
při oslavách světového dne lesních školek. Součástí oslav byly ukázky práce školek, dětský zpěv, vol-
né hry, přednášky na “lesní pohovce” i v “blátivé kuchyni” s posbíraným starým nádobím. To vše do-
plnil bubenický workshop s Petrem Šušorem a hluboké diskuse o přírodní pedagogice s předními 
českými experty. K těmto oslavám se připojilo kolem 250 návštěvníků, převážně z řad podporovatelů 
lesních mateřských škol či klubů. Naše organizace s ALMŠ dlouhodobě spolupracuje a rádi se k jejich 
aktivitám připojujeme. Zájem o stav našich lesů, práci lesníků i smysl certifikace je vždy opravdový.

Propagační akce v Karlíně 
s Asociací lesních mateřských škol (ALMŠ)



Dřevorubecké show - EUROJACK Jihlava

8. ročník českého zastavení ze seriálu dřevorubeckých sportů ME Eurojack se odehrál 8. 
června v jihlavském amfiteátru. Tak jako v předcházejících letech jsme využili této příležitosti 
k prezentaci trvale udržitelného hospodaření v lesích systémem PEFC a oslovení široké veřej-
nosti v souvislosti s logem PEFC a vysvětlováním smyslu našeho  loga  na výrobcích na bázi 
dřeva. Na letošní ročník soutěže zavítalo téměř 8 tisíc návštěvníků. Děti i řada dospělých si 
kromě zajímavého zážitku odnesli i některý z našich propagačních předmětů společně s infor-
macemi o trvale udržitelném hospodaření v lesích podle pravidel PEFC.

V krásném prostředí Hrádku u Nechanic měli návštěvníci dne  20. června možnost se blíže sezná-
mit s medovými produkty a související včelařskou tematikou, ale i s ochranou přírody a s pravidly tr-
vale udržitelného hospodaření v lesích prostřednictvím našeho systému certifikace lesů PEFC. Pro 
děti i dospělé si zástupci PEFC ČR připravili soutěže v podobě klasických lesnických poznávaček 
a skládaček. Tento ročník byl z hlediska návštěvy skutečně rekordní, neboť na akci zavítalo přes 7 tisíc 
návštěvníků! Co je cílem certifikace a kde všude se dá najít logo PEFC a mnoho další-
ho měl možnost prezentovat náš zástupce PEFC ČR přímo na pódiu v centru dění akce. 
Na medové slavnosti jezdíme pravidelně a vzrůstající zájem o naše téma nás velmi těší. 
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Medové slavnosti na Hrádku u Nechanic 
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Již 43. ročník největší lesnické akce pro veřejnost 
v České republice, kterou navštívilo přes 10 tisíc návštěv-
níků, se uskutečnil ve dnech 21. – 22. června v Ralsku. 
Součástí dvoudenního programu byl již tradičně národní 
šampionát v práci s motorovou pilou a soutěž operátorů 
vyvážecích souprav.

Pro nejmenší návštěvníky Lesnického dne byla připra-
vena série disciplín a aktivit v oblasti lesní pedagogiky. Za 
splnění úkolů, mezi kterými byly také např. „poznávačky“ 
dřevin a bylin, na soutěžící čekaly diplomy a drobné od-
měny i z naší kolekce propagačních věcí s logem PEFC. 
Ostatní návštěvníci našeho stánku si od nás odnesli zá-
kladní informace o certifikaci lesů, trvale udržitelném les-
ním hospodářství a významu loga PEFC na výrobcích ze 
dřeva. Na těchto lesnických dnech musíme náš tým vždy 
posílit, protože návštěvnost každoročně stoupá a je to i pro 
nás dobrá příležitost se ukázat!

O lese a o dřevě, o lesnících a těch, kteří následně ze dřeva vyrábí řadu zajímavých a užitečných 
předmětů denní potřeby se populárně- zábavnou formou mohli dozvědět návštěvníci Malé slavnosti 
lesa a dřeva, která se koncem června pravidelně koná v prostorách Národního zemědělského muzea 
v Praze. Tým PEFC byl tradičně u toho, vybaven zábavnou a zároveň vzdělávací kolekcí naučných po-
můcek s lesnickou tématikou, ze kterých se těšilo přes 500 dětí v průběhu celého návštěvního dne.

Malá slavnost lesa a dřeva v Praze

Lesnický den Ralsko
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Další výstava v našem kalendáři se konala ve 
dnech 17. – 21. září na veletrhu For Arch, která je kaž-
doročně pořádána na výstavišti v Letňanech. Je zacíle-
na na širokou veřejnost, během výstavních dnů si ve-
letrh prošlo více než 72 tisíc lidí. Ve spolupráci 
s naším tradičním partnerem – společností Lesní svět 
si PEFC pro návštěvníky i tentokrát připravil koutek 
s různými soutěžemi a informacemi o certifikačním 
systému PEFC, o významu práce našich lesníků a sa-
mozřejmě také základní informace o důležitosti sledo-
vání loga PEFC na výrobcích ze dřeva i papíru.

Cílem této akce, uskutečněné ve dnech 14. – 15. září, bylo připomenutí technických 
úspěchů a dovedností nejen českých a československých firem a produktů. Tato akce 
každoročně poukazuje na tradice v jednotlivých odvětvích a oborech průmyslu a bezpeč-
nosti státu. Tentokrát na ni zavítalo úctyhodných 15 tisíc návštěvníků. Náš tým PEFC  
přijel na tuto akci na pozvání organizačního výboru projektu a náš stánek přiblížil ná-
vštěvníkům obor lesnictví, vývoj lesních technologií, práci našich lesníků v minulosti 
i v současnosti, správné hospodaření v českých lesích certifikovaných systémem PEFC 
nevyjímaje.

Retroměstečko Pardubice

V průběhu prázdnin vyrazil náš 
tým 13. srpna na speciální dětský tá-
bor do areálu Kolpingovy rodiny do 
Smečna. Stejnojmenné sdružení zde 
pořádalo již devátým rokem letní po-
byt pro děti se spinální svalovou atro-
fií. Báječná atmosféra, téměř encyklo-
pedické znalosti některých dětí 
a upřímný zájem o naše povídání 
o lese i následné soutěžení doprovází 
již pátým rokem naše návštěvy ve 
Smečně. Organizátorům tábora patří 
náš velký obdiv, rádi budeme i v bu-
doucnu nápomocni s programem 
a přijedeme s kouskem lesa do Smeč-
na.

Dětský den 
pro děti ve Smečně

Veletrh For Arch
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Den s Lesy města Brna

Flora Olomouc 
– doprovodný program Oslavy lesa

Další akcí našeho týmu byl dne 21. září 
Den s Lesy města Brna. Každý, kdo sem 
zavítal, měl příležitost si projít stezku mla-
dého lesníka, plnou zajímavých úkolů. Po 
celý den byla také k vidění rozličná lesní 
technika „v akci“ a na závěr nabitého od-
poledne mohli příchozí shlédnout akční 
řezbářskou show. Mimo skvělých zážitků 
si návštěvníci odnesli malé propagační 
předměty PEFC a užitečné informace 
o hospodaření v certifikovaných lesích 
a významu loga PEFC na výrobcích ze dře-
va a papíru. Na tuto akci zavítalo celkem 
4 tisíce návštěvníků z Brna i okolí.

Ani v říjnu propagační tým PEFC ČR nezahálel a hned první říjnový víkend jsme vyrazili 
s propagačním stánkem do Smetanových sadů na Oslavy lesa na výstavě Flora Olomouc. Na 
stanovištích podél Rudolfovy aleje probíhaly prezentace péče o les a přírodu Olomouckého 
kraje. Kvízy a hry s lesnickou tématikou, soutěže o zajímavé ceny. K vidění bylo řezbářství, so-
chání motorovou pilou, živá zvířata, vystoupení sokolníků a další. Do oslav se vedle organizá-
torů a zúčastněných subjektů zapojilo téměř 5 tisíc návštěvníků.  Oslavy lesa patří k našim kaž-
doročním podzimním akcím, které jsou 
organizačně velmi dobře připravené 
a návštěvníky proto neodradí ani špat-
né počasí…



Festival dřeva 
a Den lesní techniky 

Městských lesů 
Hradec Králové

Festival dřeva 
(Ostrava 14. 9., Ústí nad Labem 28. 9., Hradec Králové 12. 10.)

Den lesní techniky spojený s Festiva-
lem dřeva se konal dne 12. října v Měst-
ských lesích Hradce Králové a přilákal 
přes sedm tisíc návštěvníků. K vidění 
byly ukázky lesní techniky, arboristika 
v akci, včelařství a zajímavé řemeslné 
dovednosti. Součástí Festivalu dřeva 
byla také dřevorubecká soutěž Timber-
sports Czech Cup, což byla velmi kvalitní 
soutěž našich domácích dřevorubců 
o Pohár Lesů ČR. Díky strategické pozici 
u podia se zelený stan PEFC ČR těšil ze 
spousty návštěvníků, kteří si u nás za-
soutěžili a zároveň se dozvěděli základní 
informace o trvale udržitelném hospoda-
ření v certifikovaných lesích podle systé-
mu PEFC a o důležitosti práce našich 
lesníků.

Cílem akcí Festival dřeva je přiblížit obnovitelnou surovinu „dřevo“, jako materiál budoucnosti, 
který se zpracovává ve sférách jak ruční, tak průmyslové výroby a který člověka dennodenně obklo-
puje v mnoha různých podobách. S propagačním stánkem jsme vyrazili postupně 14. září na Slez-
skoostravský hrad do Ostravy, o čtrnáct dní později jsme zavítali do amfiteátru v Ústí nad Labem a na 
závěr do Městských lesů města Hradce Králové. Návštěvnost se v jednotlivých městech pohybovala 
v rozmezí 5 - 12 tisíc účastníků. Pro PEFC ČR je to tradiční a organizačně velmi dobře připravený 
projekt.
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Roadshow BAUHAUS

Na již osvědčenou součinnost s německým obchodním řetězcem BAUHAUS, do jehož od-
borných center zamíří během víkendu v průměru 15 tisíc zákazníků, jsme navázali i letos. Stej-
ně jako v předchozích ročnících bylo hlavním cílem naší kampaně seznámit zákazníky s vý-
znamem mezinárodně uznávané značky PEFC, informovat veřejnost o certifikaci, co obnáší 
i jakým způsobem se může každý zapojit do správné péče o les. Přímo před pobočkami Bau-
hausu měli zákazníci možnost seznámit se s činností naší organizace PEFC ČR, a to hned 
v několika městech České republiky. V letní části naší roadshow jsme postupně navštívili od-
borná centra: České Budějovice, Praha Průhonice, Plzeň, Liberec. V části podzimní pak zbýva-
jící centra: Praha - Dolní Chabry, Brno - Ivanovice, Praha - Pankrác, Brno - Strážní.

Jednalo se vždy o víkendové termíny, akce byly ve znamení soutěžení pro děti i dospělé 
a propagace značky PEFC a vý-
robků s certifikátem PEFC, které 
jsou pro zákazníky dostupné právě 
na pobočkách řetězce BAUHAUS.

Den LČR za obnovu lesa, Komorní Hrádek

Celkem na 14ti místech naší republiky proběhla  v sobotu 19. října historicky první akce 
Lesů České republiky s názvem „DEN ZA OBNOVU LESA“. Informace o trvale udržitelném 
hospodaření v lesích podle systému PEFC jsme měli možnost prezentovat návštěvníkům z řad 
široké veřejnosti v Komorním Hrádku, spadajícího do působnosti Lesního  závodu Konopiště, 
Lesů ČR. Do sázení lesních dřevin a pomoci obnově lesa se zapojilo bezmála 8 tisíc návštěv-

níků, kteří byli lesníky zasvěceni 
do postupů při zakládání nového 
lesa a lesničtí odborníci při této 
příležitosti zároveň představili  od-
povědnou práci lesníků napříč ce-
lým životním cyklem hospodář-
ského lesa  s důrazem na jejich 
nenahraditelný přínos pro společ-
nost a životní prostředí.
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Forum dřevostavby je nezávislá konference a společenská událost, které se organizace PEFC ČR 
účastnila jako generální partner. Akce se konala 28. listopadu v kongresovém centru v Ústupkách ne-
daleko Seče. Konferencí se prolínalo několik tematických linií, z nichž tou nejvýznamnější pro bu-
doucnost dřevostaveb, bylo téma „požární bezpečnosti a dále navrhování a provádění dřevostaveb“. 
S přednáškou zde vystoupil i výkonný ředitel Ing. Stanislav Slanina Ph.D., který, kromě prezentace 
informací o současné situaci v lesnictví a dřevozpracujícím sektoru, pohovořil v souvislosti s téma-
tem dřevostaveb o důležitosti a výhodách výběru certifikovaného dřeva a o jeho kladném dopadu na 
kvalitu lesního hospodářství a zdravotní stav našich lesů.

Forum dřevostavby
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Sponzorsky podpořené akce

Kromě akcí, kterých se organizace PEFC ČR přímo účastnila či se zároveň podílela na jejich or-
ganizaci, jsme řadu dalších akcí podpořili formou sponzorských darů, propagačních předmětů nebo 

pedagogických pomůcek. Na základě žádostí ze strany organizátorů jsme podpořili propagačními 
předměty Ples mladých myslivců, který pořádala ČZU Praha, Den Země v ZŠ a MŠ Na Daliborce, 
soutěž Dřevorubec Junior 2019, krajské kolo soutěže Zlatý list v Břidličné na Moravě, lesnicko-

mysliveckou soutěž Zlatá Srnčí Trofej v Záhornici, Dětský den v Kněžicích, Dětský myslivecký den 
v Křečkovicích, Dětský den pořádaný MS Útěchovičky a LDO Ledeč nad Sázavou, Dětský den 

v Nové Vsi u Postupic, Dětský den v Dobroutově, YPEF národní kolo v Kostelci n. Č. l., Slavnosti 
lesa na Kuksu, dětský tábor v Plané nad Lužnicí, dětský tábor v Benešově, Dýňohrátky v Herálci 

u Žďáru nad Sázavou a Hubertskou zábavu mysliveckého spolku Krásenský Lán v Krásnu.

Čtvrtým rokem pokračoval informační 
projekt Letem lesem, jehož hlavním cílem je 
přitáhnout pozornost k lesnictví a šířit zají-
mavá fakta a podložené informace o lesích 
a jejich stavu směrem k široké veřejnosti. 
Informace se snažíme šířit nejen přes webo-
vou stránku projektu, na které je k dispozici 
řada aktuálních a podrobnějších článků, ale 
hlavně přes facebookový profil Letemlesem, 
na který umisťujeme téměř na denní bázi ty 
nejzajímavější články o lesích, lesnictví, dře-
vu atd, které se objeví v médiích.

www.letemlesem.cz, 
www.facebook.com/letemlesem

Internetový informační projekt Letem lesem
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České dřevěné Vánoce

I letos v předvánoční čas pokračoval náš tradiční projekt s názvem České dřevěné Vánoce, který 
chce vážnou i odlehčenou formou přispět k příjemnějšímu a poklidnějšímu prožití vánočního obdo-
bí a také vrátit vánočním svátkům jejich původní význam, tradiční kouzlo a podpořit vánoční zvyky 
spojené s živým vánočním stromkem a s dárky vyrobenými ze dřeva. Návštěvníci webu České dře-
věné Vánoce se zde také dozvěděli termíny zajímavých vánočních akcí a prodejní místa vánočních 
stromků po celé České republice. Pro zájemce z řad držitelů našeho certifikátu byly vyrobeny dřevě-
né i papírové visačky, které spolu s logem společnosti jsou užívány na dárkové předměty firem či 
při prodeji vánočních stromků.

www.drevenevanoce.cz,
www.facebook.com/drevenevanoce

PEFC ČR v úzké spolupráci s Lesnickou prací 
a Lesní ochrannou službou spustili počátkem 
roku webový portál nekrmbrouka.cz, který je cílen 
zejména na drobné vlastníky lesů za účelem jejich 
aktivizace k ochraně lesa před lýkožroutem smr-
kovým a zpomalení rozvoje kůrovcové kalamity na 
území České republiky. Webový portál obsahuje 
souhrnné informace a videonávody, jak kůrovcem 
napadené stromy vyhledávat, zpracovat a asano-
vat. Pro vlastníky lesů byla také zřízena kůrovcová 
telefonní linka, na které volající získají odpovědi 
na své dotazy od odborníků na ochranu lesa.

www.nekrmbrouka.cz  

Internetový informační projekt 
Nekrm brouka
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Certifikační orgán Počet certifikátů CoC

ČSJ 115

TÜV SÜD 25

Bureau Veritas 29

3EC International 46

SGS Czech Rep. 10

Zahraniční 28

Celkem 253

2828

4646

1010
115115

2525

2929 stav k 31.12.2019

Certifikace CoC

(počet vydaných certifikátů dle certifikačních orgánů)

 - celkový počet 253

Počty certifikátů CoC 
a výměra certifikovaných 

lesů: 2019
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Typ vlastnictví Výměra (ha)

Fyzické osoby 85 640

Jiné právnické subjekty 154 868

Obecní lesy 181 435

Státní lesy 1 349 111

Celkem 1 771 054

Rozloha certifikovaných lesů 

dle typu vlastnictví (ha; %)

181 435; 10%181 435; 10%

154 868; 9%154 868; 9%

1 349 111; 76%1 349 111; 76%

85 640; 5%85 640; 5%
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Aktiva (v tis. Kč) 01/01/2019 12/31/2019

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 79 79
Hmotné movité věci a jejich soubory 79 79

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -79 -79
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 

   a souborům hmotných movitých věcí -79 -79

Krátkodobý majetek celkem 4 759 4 393
Pohledávky celkem 3 070 804
Odběratelé 3 059 804

Poskytnuté provozní zálohy 23 0

Jiné pohledávky 11 0

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 502 3 467
Peněžní prostředky v pokladně 5 30

Peněžní prostředky na účtech 1 497 3 437

Jiná aktiva celkem 187 122
Náklady příštích období 187 122
AKTIVA CELKEM 4 759 4 393

Pasiva (v tis. Kč) 01/01/2019 12/31/2019

Vlastní zdroje celkem 3 915 3 735
Jmění celkem 2 429 2 682
Fondy 2 429 2 682
Výsledek hospodaření celkem 1 486 1 053
Účet výsledku hospodaření x -180
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 253.00 x
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1 233 1 233
Cizí zdroje celkem 844 658
Krátkodobé závazky celkem 801 633
Dodavatelé 69 0
Zaměstnanci 97 83
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 68 49
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění 42 43
Ostatní přímé daně 17 14
Daň z přidané hodnoty 461 444
Jiné závazky 47 0
Jiná pasiva celkem 43 25
Výdaje příštích období 43 25
PASIVA CELKEM 4 769 4 393

Rozvaha
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Výkaz zisku a ztráty
 Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 1 928
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 160

Opravy a udržování 6

Náklady na cestovné 360

Náklady na reprezentaci 56

Ostatní služby 1 346

Osobní náklady celkem 1 128
Mzdové náklady 872

Zákonné sociální pojištění 252

Zákonné sociální náklady 4

Ostatní náklady celkem 23
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1

Kurzové ztráty 1

Jiné ostatní náklady 6

Poskytnuté příspěvky celkem 1 346
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 

mezi organizačními složkami 1 346

Náklady celkem 4 425

Přijaté příspěvky celkem 155
Přijaté členské příspěvky 155

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 4 070
Ostatní výnosy 20

Kurzové zisky 20

Výnosy celkem 4 245
Výsledek hospodaření před zdaněním -180
Výsledek hospodaření po zdanění -180



24  |  25

Zpráva auditora 
účetnictví
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Zpráva 
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APP Timber – Hlavní činností společnosti APP Timber je dodávka dovážených kulatin, 
dřeva, dýh a panelových výrobků pro asijský dřevařský průmysl. S centrálou v Kuala Lumpur, Ma-
lajsie, APP Timber provozuje obchodní pobočky a sklady v celé Asii. 

APP Timber je dnes největším asijským dodavatelem legálně těženého dřeva z certifikovaných 
zdrojů, jako jsou PEFC a FSC. APP Timber je jedinou společností s vlastní působností ve všech 
hlavních asijských zemích.

ARAUCO – Arauco je předním světovým výrobcem produktů na bázi dřeva. Dodává své produkty 
do Severní Ameriky s vynikajícími výsledky díky kvalitní výrobě a fungující distribuci svých výrob-
ků. Nabízí komplexní výběr kompozitních panelů, prvotřídní překližky, řeziva a buničiny.

Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL) – Provoz celulózky, 
papírny a správa lesních plantáží skupiny APRIL Group jsou primárně v hlavním městě Pangkalan 
Kerinci v provincii Riau na indonéském ostrově Sumatra. 

Celulózka a papírna je schopna ročně vyrobit až 2,8 milionu tun buničiny a 1,15 milionu tun 
papíru a je jednou z pěti nejúčinnějších celulózek a papíren na světě. 85% energie spotřebované 
na provoz pochází z obnovitelných zdrojů. 

Dodavatelé dříví jsou povinni prokázat, že mají všechna nezbytná povolení a osvědčení pro do-
dávky legálně vytěženého dřeva. Veškeré dodávky dřeva musí být v souladu s politikou trvale udr-
žitelné správy lesů.

Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) (Mezinárodní 
asociace pro tropické dřevo) – Od založení v roce 1951, na žádost FAO (Food and Agriculture 
Organization – Organizace pro výživu a zemědělství - agentura OSN) a OECD (Organisation for 
Economic Cooperation and Development – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), je 
cílem ATIBT (Asociation Technique Internationale des Bois Tropicaux - Mezinárodní asociace pro 
tropické dřevo) sloužit v odvětví tropického dřeva, od lesa až po konečného uživatele. 

Mezinárodní 
členské organizace
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ATIBT Hraje klíčovou roli při realizaci mezinárodních projektů zaměřených na udržitelné a od-
povědné hospodaření s tropickými lesy.

Bioenergy Europe – Společnost Bioenergy Europe (dříve známá jako AEBIOM) je hlas evropské 
bioenergie. Jejím cílem je vytvořit udržitelný trh s bioenergií založený na spravedlivých 
obchodních podmínkách. 

Společnost Bioenergy Europe byla založena v roce 1990 a je neziskovou mezinárodní 
organizací se sídlem v Bruselu, která sdružuje více než 40 asociací a 90 společností, jakož 
i akademické a výzkumné ústavy z celé Evropy.

Building and Wood Worker’s International (BWI) – BWI je globální odborová organizace 
sdružující svobodné a demokratické odbory se členy v odvětví stavebnictví, stavebních materiálů, 
dřeva, lesnictví a souvisejících odvětví. BWI sdružuje kolem 351 odborových svazů zastupujících 
přibližně 12 milionů členů ve 127 zemích. Sídlo je v Ženevě ve Švýcarsku. Regionální kanceláře a 
projektové kanceláře se nacházejí v Panamě, Malajsii, Jižní Africe, Indii, Burkině Faso, Chile, Keni, 
Rusku, Peru a Brazílii. 

Posláním BWI je podporovat rozvoj odborových svazů po celém světě a prosazovat práva pra-
covníků v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem.

Confederation of European Forest Owners (CEPF) (Konfederace evropských 
vlastníků lesů) - Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) je zastřešující sdružení pro 24 
národních organizací vlastníků lesů ve 20 evropských zemích. Podporuje hodnotu trvale 
udržitelného lesního hospodářství, soukromého vlastnictví a ekonomickou životaschopnost 
lesního sektoru. 

CEPF, se sídlem v Bruselu, zastupuje zájem téměř 16 milionů vlastníků lesů. Jedná se 
o soukromé osoby, rodiny a družstva, které se starají o přibližně 60% evropských lesů. Posláním 
CEPF je zastupovat a prosazovat společné zájmy soukromých vlastníků lesů v Evropě, zejména na 
úrovni EU. 
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Cílem CEPF je podporovat spolehlivé a spravedlivé politické rámcové podmínky a posílit po-
stavení evropských vlastníků lesů ve všech politických procesech souvisejících s lesnickým odvět-
vím. To je zvláště důležité, protože evropská a mezinárodní lesnická politika je silně ovlivněna 
mnoha dalšími politikami, jako je politika v oblasti klimatu, energetiky, životního prostředí, obcho-
du a zemědělství.

Confederation of European Paper Industries (Cepi) (Konfederace evropského 
papírenského průmyslu) – Cepi je evropské sdružení zastupující papírenský průmysl. 
Občanům EU nabízíme širokou škálu obnovitelných a recyklovatelných produktů na bázi dřeva: od 
obalů po textilní, hygienické a hedvábné výrobky, tiskové a grafické papíry i speciální papíry, ale 
také biochemické látky pro potraviny a léčiva, bio- kompozity a bioenergie. 

Cepi je odpovědným sdružením, 92% surovin pochází z Evropy a jsou certifikované jako trvale 
udržitelné, 91% použité vody je vráceno v dobrém stavu zpět do životního prostředí. Cepi je na 
prvním místě na světě v recyklaci s podílem 71,6%. V popředí dekarbonizace a průmyslové trans-
formace naší ekonomiky přijímáme digitalizaci a přinášíme evropskému hospodářství ročně 20 mi-
liard a 5,5 miliardy investic.

Prostřednictvím 18 národních asociací sdružuje Cepi 500 společností provozujících 895 dře-
vozpracujících podniků v celé Evropě přímo zaměstnávajících více než 180 000 lidí.

Connecting Natural Values and People Foundation (CNVP) (Nadace spojující 
přírodní hodnoty a lidi) – CNVP je nizozemská organizace působící na Balkáně. Od svého 
vzniku v roce 2012 až do dnešního dne se tento malý tým nadšenců rozrostl na 25 lidí 
z různorodého prostředí. V současné době CNVP realizuje projekty v Albánii, Kosovu, Severní 
Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a Bosně a Hercegovině. 

Hlavním zaměřením jsou lesy jako jeden z nejdůležitějších ekosystémů pro zachování biologic-
ké rozmanitosti, zmírňování změny klimatu a místní hospodářský rozvoj. Prostřednictvím projektů 
v oblastech udržitelného řízení přírodních zdrojů, změny klimatu, rozvoje venkova, obnovitelné 
energie a dalších přispívá CNVP k lepší jihovýchodní Evropě.

Double A – Double A je široce uznávána jako značka prvotřídního papíru v Asii, v Austrálii, 
Evropě a na Středním východě s potenciálem pro silný růst po celém světě. 

Firma začala s výrobou v roce 1991. Dnes vyrábí papír pro více než 130 zemí na šesti konti-
nentech.



European Confederation of Agricultural, Rural and Forestry Contractors (CEETTAR) 
(Evropská konfederace dodavatelů v zemědělství a lesnictví) – Konfederace byla 
založena v roce 1961, zastupuje asi 150 000 společností a téměř 600 000 pracovníků. Jejím cílem 
je zastupovat zájmy dodavatelů v Evropě. V roce 2014 se Evropská síť podnikatelů v lesnictví 
rozhodla sloučit s CEETTAR, což vedlo k vytvoření silnější a reprezentativnější jediné organizace 
zastupující pozemní dodavatele na úrovni EU.

Na mezinárodní úrovni je CEETTAR členem mezinárodní organizace PEFC a má status pozoro-
vatele v UPOV (Úmluva o odrůdových právech rostlin) a v Forest Europe.

European Panel Federation (EPF) (Evropská federace výrobců dřevěných panelů) – 
EPF působí jako kontaktní místo pro všechny výrobce dřevotřískových desek, MDF, OSB desek, 
překližky, jakož i pro dodavatelský průmysl a další zúčastněné strany v ekonomických, technických 
a environmentálních otázkách.

EPF poskytuje svým členům silný, kolektivní hlas v reakci na politické, ekonomické a technické 
otázky, které mají dopad na průmysl a schopnost členů rozvíjet své podnikání. EPF má členy ve 25 
zemích. Průmysl dřevěných panelů v EU má každý rok obrat asi 22 miliard EUR, přímo vytváří přes 
100 000 pracovních míst a v Evropě čítá více než 5 000 podniků.
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European Pulp Industry Sector Association (EPIS) (Evropské sdružení pro odvětví 
celulózového průmyslu) – EPIS je nezisková organizace sdružující výrobce buničiny, která 
podporuje pozitivní povědomí o obnovitelných a udržitelných výrobcích z celulózy ve prospěch 
společnosti.

EPIS má v současné době 20 členů a úzce spolupracuje s CEPI (Konfederací evropských papí-
renských odvětví se sídlem v Bruselu).

European Timber Trade Federation (ETTF) (Evropská federace pro obchod se 
dřevem) - ETTF zastupuje zájmy dovozců produktů po celé Evropě a také nedovážející 
obchodníky, distributory a obchodníky. ETTF je jediný orgán zahrnující rozsah obchodní činnosti 
a jejích klíčových skupin výrobků - dovoz a vývoz měkkého dřeva, tvrdého dřeva a dřevěných 
panelů.

ETTF funguje na jednotné bázi a zastupuje a lobuje jménem celého průmyslu u národních a EU 
orgánech a klíčových subjektů na trhu. Celkem má dnes ETTF 15 národních členských federací, tři 
nezávislé společnosti v Norsku, Švédsku a Maroku, Evropskou federaci dovozců parket a Meziná-
rodní asociaci tropického dřeva.

European Tissue Symposium (ETS) (Evropské sdružení výrobců papírových 
toaletních potřeb) – ETS je neziskové obchodní sdružení evropského průmyslu papírových 
ubrousků a kapesníků se sídlem v Bruselu. 

Členové ETS zastupují většinu výrobců tohoto průmyslového odvětví v celé Evropě a přibližně 
90% celkové evropské produkce papírových ubrousků a kapesníků. ETS bylo založeno v roce 1971 
a sídlí v Bruselu od roku 1992.

International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) (Mezinárodní rada lesnických a 
papírenských asociací) - ICFPA je celosvětová síť asociací lesního a papírenského průmyslu, která 
podporuje spolupráci svých členů v oblastech společného zájmu a slouží jako obhájce tohoto od-
větví na mezinárodní úrovni. 

International Family Forestry Alliance (IFFA) (Mezinárodní aliance pro rodinné 
lesnictví) – IFFA je celosvětovým hlasem rodinného lesnictví, které zastupuje více než 25 milionů 
vlastníků lesů po celém světě.



International Paper - International Paper je jedním z předních světových výrobců obalů, 
buničiny a papíru. Vyrábí obalové produkty, které umožňují celosvětový obchod a zajišťují 
bezpečnost spotřebitelů; buničinu pro plenky, uborusky a kapesníky a jiné výrobky osobní hygieny, 
které podporují zdraví a wellness.

International Paper sídlí v Memphisu v Tennessee, zaměstnává více než 50 000 lidí po celém 
světě a obsluhuje více než 25 000 odběratelů ve 150 zemích.

Metsä Group – Metsä Group je finská lesnická skupina, která působí na mezinárodních trzích. 
Odpovědně a efektivně využívá nejlepší obnovitelné suroviny na světě – dřevo. Veškerá používaná 
dřevní surovina je plně sledovatelná. Obchodní operace Metsä Group pokrývají celý spotřebitelský 
řetězec pro dřevo. Zaměřuje se na papíry odolné vůči mastnotě, lepenku, buničinu, výrobky ze 
dřeva a dodávky dřeva a lesní služby. 

Metsä Group zaměstnává 9 300 lidí, působí ve 30 zemích, v 8 zemích má své výrobní provozy, 
roční tržby ve výši 5,5 miliard EUR. 85% použitého dřeva je certifikováno a 100% použitého dřeva 
je plně sledovatelné v celém výrobním procesu.

Mondi – Mondi je přední světovou obalovou a papírenskou skupinou, která zaměstnává 
kolem 26 000 lidí ve více než 30 zemích a spolupracuje s tisíci místních a globálních značek 
a roční tržby skupiny přesahují 7 miliard EUR.

Značka Mondi byla založena v roce 1967 v Jihoafrické republice. Sídlo společnosti je ve Vídni 
v Rakousku.

Olam International – Olam International je přední potravinářskou a zemědělskou skupinou, 
dodávající potravinové přísady, krmiva a vlákninu tisícům zákazníků po celém světě, od 
nadnárodních organizací se světoznámými značkami až po malé rodinné podniky. 

Skupina byla založena v roce 1989. Tým čítající 87 600 zaměstnanců na plný úvazek, sezónních 
a smluvních zaměstnanců si vybudoval vedoucí pozice v mnoha sférách podnikání, jako je kakao, 
káva, bavlna, jedlé ořechy a koření.

Purinusa Ekapersada (APP) – Purinusa Ekapersada PT vyrábí papír a výrobky z papíru. 
Společnost nabízí toaletní papírové potřeby, obalové a papírové výrobky. Sídlo společnosti je 
v Jakartě v Indonesii.
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RECOFTC – RECOFTC je organizace, která pomáhá zemím a komunitám dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje pro chudobu, hlad, životní prostředí, změnu klimatu a rovnost pohlaví. 

RECOFTC je důvěryhodný subjekt v asijsko-pacifickém regionu a překlenuje mezery mezi ko-
munitami, zeměmi a mezinárodními organizacemi a aliancemi, jako je ASEAN. Transformujeme 
konflikty na spolupráci. Hlavním bodem pro řešení udržitelného rozvoje a změny klimatu je komu-
nitní lesnictví.

Sappi – Sappi je přední světový poskytovatel udržitelných produktů a udržitelných řešení použití 
dřeva. 

Od začátků v Jižní Africe se organizace rozrostla na výrobu na třech kontinentech s 12 800 za-
městnanci a působí ve více než 20 zemích s roční tržbou přes 5 miliard USD.

Smurfit Kappa – Smurfit Kappa je jedničkou v Evropě vyrábějící vlnité obaly, lepenkové krabice 
a „sáčky v krabici“ a je jediným panamerickým výrobcem lepenkových a vlnitých obalů.

Smurfit Kappa je skutečně lídrem v oboru s 350 výrobními závody po celém světě, s působ-
ností ve 21 zemích v Evropě a 12 zemích v Americe. Smurfit Kappa provozuje 245 továren na výro-
bu obalů, 34 papíren, 42 provozů na recyklaci a zpracování dřeva a 34 ostatních výrobních zaříze-
ní.

Ročně vyrobí 11,5 miliard m2 obalů, 7,6 milionů tun papíru a ročně zrecykluje 6,5 milionu tun 
papíru.

Stora Enso – Stora Enso vyvíjí a vyrábí řešení na bázi dřeva a biomasy pro řadu průmyslových 
odvětví a aplikací po celém světě, působí v oblasti biohospodářství a podporuje zákazníky při 
uspokojování poptávky po obnovitelných ekologických produktech.

Stora Enso má 26 000 zaměstnanců ve více než 30 zemích a roční tržby převyšují 10 miliard 
EUR. Ročně vyrobí 5,9 milionu tun chemické vlákniny, 5,4 milionu tun papíru, 4,7 milionu tun dře-
věných desek, 1,4 milionu m2 vlnitých obalů a 5,6 milionů m3 řeziva.

Suzano Pulp and Paper – Od dodávek pro průmyslová odvětví v různých segmentech až po 
výrobky, které jsou součástí naší každodenní činnosti, je Suzano přítomno v životech více než 2 
miliard lidí.



Suzano zaměstnává 35 000 lidí, vlastní 11 výrobních provozů, 1,3 milionu hektarů lesů, 900 
000 hektarů chráněných lesů, ročně vyrobí více než 10 milionu tun buničiny a dodává své produk-
ty více než 35 000 klientů.

Union of Silviculturists of Southern Europe (USSE) (Svaz pěstitelů lesů v jižní Evropě) - Unie 
lesníků jižní Evropy (USSE) je Evropské hospodářské zájmové sdružení (EEIG) sdružující lesnické 
organizace jižní Evropy. Její ústředí se nachází v Zamudio, Vizcaya, v Baskicku, zatímco má další 
kancelář v Maison de la Forêt, která se nachází v 6 Parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux Cedex.

USSE byla založena v roce 1989 jako iniciativa organizací vlastníků lesů Euskadi, Galicia, 
Aquitaine, Castilla y León a Katalánsko; dnes USSE sdružuje regionální nebo národní asociace z 
Portugalska, Španělska, Baskicka, Akvitánie a Řecka.

WestRock Company – WestRock má dlouhou historii podnikání, vedení a inovací. Tato historie 
zahrnuje vývoj v oblasti výroby papíru, designu obalů a maloobchodních řešení, jakož i strategické 
budování a posilování schopností naší společnosti v průběhu času.

Tým společnosti WestRock představuje více než 50 000 zaměstnanců, disponuje více než 320 
výrobními zařízeními, designovými centry, výzkumnými laboratořemi a prodejními kancelářemi po 
celém světě.

Weyerhaeuser Company – Společnost Weyerhaeuser začala před více než 100 lety s 900 000 
akry lesa, třemi zaměstnanci a malou kanceláří v Tacoma ve Washingtonu. Od založení v roce 1900 
Frederickem Weyerhaeuserem, se společnost stala jednou z největších společností na poli 
udržitelného lesního hospodářství na světě.

Weyerhaeuser je společnost, která je jedním z největších výrobců papíru a produktů ze dřeva na 
světě. Je to největší soukromý vlastník jehličnatých lesů na světě a druhý největší soukromý vlast-
ník lesů v USA, po společnosti Plum Creek Timber. Společnost zaměstnává přibližně 15 tisíc lidí 
ve třinácti zemích, kam patří mimo jiné i Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Francie a 
roční tržby převyšují 20 miliard USD.
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European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois) (Evropská konfedera-
ce dřevozpracujícího průmyslu) – Evropská konfederace dřevozpracujícího průmyslu zastu-
puje 21 evropských a národních organizací z 15 zemí a je orgánem podporujícím zájmy celého 
průmyslového evropského dřevařského odvětví. Více než 180 000 společností s ročním obratem 
133 miliard EUR a zaměstnávající 1 milion pracovníků v EU .

European Landowners’ Organization (ELO) (Evropská organizace vlastníků půdy) - Evropská 
organizace vlastníků půdy byla založená v roce 1972 a přispívá k úzké spolupráci mezi venkovský-
mi komunitami. ELO zastupuje velké množství venkovských rodinných podniků i jednotlivých sub-
jektů v Evropě zapojených do činností, jako je farmářství a zemědělství, lesnictví, výroba korku, 
výroba vína, lov a rybolov, jakož i úprava vody a odpadu.

Více než 40 let stojí ELO na místní, národní a evropské úrovni ve prospěch vlastníků půdy 
a správců půdy. Centrála v Bruselu s více než 30 členy týmu je v přímém kontaktu s tvůrci politic-
kých rozhodnutí na nejvyšší úrovni, ekonomickými vůdci a různými zúčastněnými stranami zapoje-
nými do venkovských činností.

Více než 54 členů z celé Evropy poskytuje silnou a účinnou informační síť vedoucí k lepšímu 
porozumění a ovlivňování rozhodnutí EU.

Fédération Européenne des Communes Forestières (FECOF) (Evropská federace 
obecních lesů) – FECOF je Evropská federace organizací zastupujících obecní lesy (a další míst-
ní úřady) v evropských zemích.

Federace byla založen v roce 1990 ve Štrasburku francouzskými a německými organizacemi 
obecních lesů a současně byl zahájen politický proces ministerské konference na ochranu lesů 
v Evropě z iniciativy Francie a Finska.

Mimořádné členské 
organizace



Obecní lesy s rozlohou více než 20 milionů hektarů jsou na třetím místě lesních majetků v Ev-
ropské unii, po soukromých a státních lesích. V několika státech dosahuje podíl obecních lesů 
více než 15% (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Slo-
vensko, Španělsko, Švédsko…).

Manufacturers of Educational & Commercial Stationery European Association 
(MECSEA) (Evropské asociace výrobců školních a komerčních tiskovin) - Společnost byla založe-
na v roce 1993 v Paříži (Francie) za účelem rozvíjet kontakty mezi výrobci v této oblasti; dokumen-
tovat, studovat a koordinovat otázky společného zájmu, jako je vývoj nových využití nebo ochrana 
životního prostředí; hájit zájmy členů u vnitrostátních, evropských a mezinárodních orgánů.

Union of European Foresters (UEF) (Sdružení evropských lesníků) – UEF je sdružení 
profesionálních lesnických organizací z několika evropských zemí. Byla založena v roce 1965 
v Berlíně a dnes sdružuje 25 sdružení z 21 zemí (Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvat-
sko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Leichtenstein, Lucem-
bursko, Moldavsko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko). Celkově zastupuje asi 
85 000 lesníků ze všech řad pracujících pro různé druhy vlastníků lesů (státní, obecní, soukromé).

Cílem UEF je hájit a prosazovat v evropském rámci profesní, etické a materiální zájmy sdružení 
a jejich členů, aby využili jakékoli příznivé příležitosti ke zlepšení postavení lesníků v Evropě.
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Ochrana světových lesů podporou trvale udržitelného hospodaření v lesích je základem čin-

nosti organizace PEFC, předního světového systému certifikace lesů. S více než 300 miliony hekta-
rů lesů certifikovaných systémem PEFC, pochází více než pětina celkové produkce průmyslové 

kulatiny z PEFC certifikovaných lesů.

Přibližně milion vlastníků lesů spravuje oficiálně svůj les v souladu s PEFC požadavky 
trvale udržitelného hospodaření, které jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rovnováhu mezi environ-

mentální, sociální a ekonomickou složkou tohoto systému a především pro spotřebitele zajišťovaly dře-

vo z legálních a trvale udržitelných zdrojů.

Standardy PEFC byly vyvinuty za aktivní účasti všech zainteresovaných stran. Od 

vlastníků lesů a zpracovatelských a výrobních podniků po nestátní neziskové organizace, odborové 

svazy, místní komunity a výzkumné pracovníky. Zapojením se do PEFC certifikace tak všichni 
účastníci udržují a zlepšují zdraví a vitalitu lesů, jejich biologickou rozmanitost a ochranné 

funkce a přispívají tak k boji proti změně klimatu a plní i důležitou úlohu pro více než 1,6 miliardy lidí, 

kteří jsou na lesích životně závislí.

A



SDG 1 Konec chudoby – Lesy a stromy jsou životně důležitým zdrojem příjmů, živobytí a blaho-

bytu pro venkovské obyvatelstvo, zejména domorodé obyvatele, drobné zemědělce, osoby žijící v těsné 

blízkosti lesů a ty, kteří využívají stromy mimo lesy. 

Na celém světě je do zemědělství drobných vlastníků zapojeno přibližně 2,5 miliardy lidí, z nichž 

většina těží z regulačních a zajišťovacích ekosystémových služeb stromů v krajině.

Zejména chudé domácnosti mají ze spotřeby lesních produktů řadu výhod. Protože lesy vytvářejí 

základní příjem mezi chudými venkovskými obyvateli, podporuje PEFC ve svých standardech zaměst-

nanost v místních komunitách a práva domorodých obyvatel. Lesy tak představují hlavní součást diver-

zifikovaného živobytí venkova.

SDG 2 Konec hladu – Lesy poskytují potravinovou a dietní rozmanitost a přispívají tím k potravi-

nové bezpečnosti, zvyšují odolnost ekologických a sociálních systémů obklopujících zemědělství a les-

ní hospodářství.

Potraviny z lesů, jako jsou listy, semena, ořechy, ovoce, houby, med, hmyz a volně žijící zvířata, po-

skytují rozmanitost stravy, včetně životně důležitých mikroživin. Tyto „nedřevní lesní produkty“ jsou ob-

zvláště důležité, protože více než 1,6 miliardy chudých lidí je závislých na lesích. Příjmy plynoucí z ne-

dřevních lesních produktů se odhadují na 88 miliard USD, i když se to považuje za podhodnocené. 

Důležité je také palivové dřevo, protože asi 2,4 miliardy lidí používají dřevo na vaření a/nebo na vytápě-

ní.

V souladu s požadavky standardů PEFC je kladen důraz na zachování schopnosti lesů udržitelně 

poskytovat řadu lesních nedřevních produktů. Předpokladem je, že úrovně sklizně nedřevních lesních 

produktů nesmí překročit míru, kterou lze dlouhodobě udržet, takže používání těchto lesních produktů, 

včetně lovu a rybolovu, musí být regulováno a kontrolováno.

Začlenění stromů stojících mimo les do nejnovějšího PEFC standardu udržitelného hospodaření 

s lesy zpřístupňuje certifikaci PEFC milionům zemědělců a drobných vlastníků lesů, kteří nevlastní ani 

nespravují lesy, ale spíše stromy na zemědělské nebo osídlené půdě.

SDG 3 Zdraví a kvalitní život – Lesy a stromy poskytují velké množství ekosystémových slu-

žeb, které pomáhají vytvářet zdravé životní prostředí a obnovovat zhoršené ekosystémy. Pro mnoho 

venkovských populací mohou nedřevní lesní produkty poskytovat základní živiny potřebné pro dobré 

zdraví matek a dětí, snižují nemocnost a úmrtnost mladých matek a dětí. Lesy jsou také zdrojem palivo-

vého dřeva na vaření a na ohřev vody pro velkou část světové populace, čímž dále přispívají k SDG 3.

Léčivé rostliny rostoucí v lesích také poskytují přísady používané pro moderní i tradiční léčiva. Kro-

mě hmatatelných produktů mohou lesy zmírnit důsledky povodní, sucha a hluku, čistit vodu, vázat to-

xické látky, udržovat a zlepšovat kvalitu vody a úrodnost půdy, pomáhat při kontrole eroze, chránit zdro-

je pitné vody a pomáhat při zpracování odpadních vod.
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Lesy mohou zmírnit změnu klimatu a mohou pomoci při regulaci infekčních chorob. Lesy a stromy 

mají pozitivní vliv na kvalitu ovzduší ukládáním znečišťujících látek, snížením letních teplot vzduchu 

a snížením ultrafialového záření.

Lesy také poskytují rekreační, kulturní, duchovní a estetické služby. Ve městech zlepšují zelené pro-

story a městské parky duševní a fyzické zdraví a pohodu.

PEFC certifikace podporuje udržitelné hospodaření s lesy a stromy mimo lesy a všechny výhody 

z toho plynoucí, včetně výše popsaných nedřevních lesních produktů a ekosystémových služeb. Stan-

dardy PEFC navíc obsahují specifické požadavky týkající se pesticidů. Obecně je třeba upřednostňovat 

integrovanou alternativu ochrany před škůdci a pěstování lesa, aby se minimalizovalo používání pesti-

cidů. Jejich použití musí být zdokumentováno a pesticidy WHO třídy 1A a 1B a další vysoce toxické 

pesticidy jsou zcela zakázány.

SDG 4 Kvalitní vzdělání – Je důležité vzdělávat společnost, a zejména mladší generace, v ob-

lasti významu lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, a zároveň ukázat jejich inovativní a udržitelný 

charakter. To zahrnuje znalosti a povědomí o úloze lesů v souvislosti s ukládáním uhlíku do dřeva, čiš-

těním vody, produkcí kyslíku, snižováním teploty, čištěním vzduchu a mnoha dalšími přínosy lesů.

PEFC přispívá ke vzdělávání a budování kapacit na všech úrovních, od správy lesů přes dodavatel-

ský řetězec až po spotřebitele po celém světě. Certifikace PEFC obsahuje řadu požadavků na zlepšení 

kapacity a odbornosti lesních pracovníků a komunit. PEFC vyžaduje neustálé školení v oblasti udržitel-

ného obhospodařování lesních manažerů, správců, smluvních partnerů, zaměstnanců a vlastníků lesů, 

poradenské školení v oblasti bezpečných pracovních postupů a školení personálu pro používání pesti-

cidů.

Od účastníků certifikace vyžaduje PEFC, aby přispívali k výzkumným činnostem a shromažďování 

údajů potřebných pro udržitelné obhospodařování lesů nebo podporovali příslušné výzkumné činnosti 

prováděné jinými organizacemi. Každý podnik, který získal certifikaci spotřebitelského řetězce PEFC, 

musí zajistit a prokázat, že všichni pracovníci vykonávající činnosti ovlivňující implementaci a údržbu 

spotřebitelského řetězce jsou kompetentní na základě odpovídajícího školení, vzdělání, dovedností 

a zkušeností.

SDG 5 Rovnost mužů a žen – V mnoha zemích je vazba mezi chudobou, pohlavím a udržitel-

ným lesním hospodářstvím kritickým problémem. Ženy jsou často primárními sběrateli palivového dře-

va, lesních potravin a léčivých bylin. Ženy rovněž přispívají do hodnotových lesních řetězců, které jsou 

důležité pro jejich příjmy a následně pro dobré životní podmínky a bezpečnost potravin v jejich domác-

nostech.



Venkovské ženy jsou však ve srovnání s muži často znevýhodněny - z různých vzájemně propoje-

ných kulturních, sociálních, ekonomických a institucionálních důvodů - v přístupu k lesním zdrojům 

a v jejich kontrole nad ekonomickými příležitostmi, které mají k dispozici. Znalosti žen o lesích a stro-

mech se při rozhodování o lesích často neberou v potaz a jejich úloha v hodnotových řetězcích souvi-

sejících s lesy je často nedostatečně podporována.

Certifikace PEFC podporuje rovnost žen a mužů a úlohu žen v lesnictví prostřednictvím řady poža-

davků a procesů. Lesní manažeři se musí zavázat k rovným příležitostem a nediskriminaci a podporovat 

rovnost mužů a žen. Mimoto je třeba věnovat zvláštní pozornost novým příležitostem pro vzdělávání 

a zaměstnání místních lidí - mužů i žen.

Mzdy lesnických pracovníků - nezávisle na pohlaví - musí splňovat nebo překračovat zákonné mi-

nimální průmyslové standardy. Je také třeba poznamenat, že PEFC byl prvním globálním systémem 

certifikace lesů, který vyžadoval soulad se všemi základními úmluvami ILO, včetně úmluvy č. 111 

o diskriminaci v zaměstnání.

SDG 6 Pitná voda, kanalizace – Bezpečnost potravin závisí na zabezpečení vody. A zabezpeče-

ní vody závisí na lesích. Ekosystémové služby, které poskytují, zejména služby související s vodou, 

jsou však kvůli složité povaze lesů často nepochopeny, nedoceněny, a proto jsou přehlíženy. Zalesněné 

povodí a mokřady zásobují 75 procent světové dostupné sladké vody pro domácí, zemědělské, průmy-

slové a ekologické potřeby.

Lesy a stromy jsou nedílnou součástí vodního cyklu: regulují tok vody v potokách a řekách, přispí-

vají ke kvantitě a kvalitě podzemních vod a přispívají k vytváření mraků. Působí také jako přírodní čis-

tičky, filtrují vodu a snižují půdní erozi a sedimentaci.

PEFC standardy udržitelného hospodaření v lesích věnuje celou sekci výhradně ochranným funk-

cím lesů, konkrétně ochraně vody a půdy. V lesích s certifikací PEFC musí být tyto ochranné funkce, 

včetně protipovodňové ochrany a čištění vody, zmapovány a hospodářské plány musí zajistit, aby byly 

udržovány a vylepšovány.

Certifikace PEFC vyžaduje, aby se lesním operacím v lesních oblastech s ochrannou funkcí, jako 

jsou povodí, věnovala zvláštní pozornost, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na kvalitu a množství 

vodních zdrojů.

SDG 7 Dostupné a čisté energie – Lesy a stromy poskytují palivové dřevo pro vaření, topení 

a průmyslové potřeby a chrání vodní toky zajišťující výrobu elektrické energie.

Palivové dřevo hraje podstatnou roli při zajišťování přístupu k dostupné, spolehlivé a moderní ener-

gii tím, že poskytuje základní energetické služby asi 2,4 miliardám lidí na celém světě nebo jedné třeti-

ně světové populace. Ve vyspělých zemích se předpokládá, že téměř 90 milionů lidí používá palivové 

dřevo jako svůj hlavní zdroj vytápění (hlavně v Evropě, ale také v Severní Americe).

PE
FC

 a
 c

íle
 u

dr
žit

el
né

ho
 rp

zv
oj

e



42  |  43

Organizace FAO odhaduje, že celkem asi 50 procent dřeva vytěženého z lesů na celém světě ročně 

se používá jako palivové dřevo, na vaření a vytápění v domácnostech a na malé průmyslové činnosti.

PEFC je důležitým nástrojem k zajištění toho, aby rostoucí využívání palivového dřeva nemělo ne-

gativní dopad na lesy. Základním principem certifikace PEFC je požadavek, aby systém obhospodařo-

vání lesů udržoval nebo zvyšoval rozlohu lesů (úroveň těžby dřeva nepřesahuje míru, kterou lze dlou-

hodobě udržet) a jejich ekosystémové služby, jakož i hospodářské, ekologické, kulturní a sociální 

hodnoty, které poskytují.

SDG 8 Důstojná práce a ekonomický růst – Lesy a jejich hodnotové řetězce mají zásadní vý-

znam pro udržitelný hospodářský růst, produktivní zaměstnání a důstojnou práci pro všechny, zejména 

ve vzdálených venkovských oblastech.

Lesnický průmysl, který se stále vyznačuje vysokou neformálností a silnou přítomností malých 

a středních podniků a rodinné práce, může mít významný dopad na zlepšení pracovních podmínek 

a zmírnění chudoby, pokud se zvýší zaměstnanost a zlepší se kvalita pracovních míst. Na celém světě 

se počet malých a středních lesnických podniků odhaduje na 45 milionů, včetně formálních a nefor-

málních podniků, které tvoří asi 80–90 procent podniků v tomto odvětví.

Vzhledem k tomu, že PEFC byl založen drobnými vlastníky lesů v roce 1999, se velká část práce 

vždy zaměřovala na podporu a zabezpečení důstojných pracovních míst se zaměřením na rodinné, malé 

a střední podniky.

Kromě požadavků týkajících se dodržování základních úmluv ILO se několik dalších ustanovení 

standardu udržitelného hospodaření v lesích PEFC zabývá otázkami souvisejícími s prací, vyžadujícími 

bezpečné pracovní podmínky, pracovní dobu a dovolenou, minimální mzdy a rovné příležitosti. 

Stejně důležitá je také podpora řádné hospodářské výkonnosti, dlouhodobého zdraví a dobrých ži-

votních podmínek obcí v blízkosti lesů a náležitá pozornost by měla být věnována úloze lesnictví 

v místní ekonomice a zaměstnání místních lidí, včetně domorodých obyvatel.

Dalším potenciálně důležitým zdrojem ekonomických příjmů je udržitelný cestovní ruch, který vyža-

duje přiměřený přístup veřejnosti k lesům za účelem rekreace.

SDG 9 Průmysl, inovace a infrastruktura – Investice do infrastruktury jsou zásadní pro dosa-

žení udržitelného rozvoje a posílení postavení komunit v mnoha zemích. Již dlouho se uznává, že růst 

produktivity a příjmů a zlepšení výsledků v oblasti zdraví a vzdělávání vyžadují investice do infrastruk-

tury.

Certifikace PEFC chrání a propaguje zelenou infrastrukturu, kterou nám poskytují lesy. Rehabilitace 

degradovaného lesního ekosystému, jak vyžadují standardy PEFC, může být levnější než modernizace 

šedé infrastruktury, jako jsou konvenční čistírny odpadních vod, a zároveň efektivnějším způsobem jak 

zvýšit kvalitu vody.



Šedá infrastruktura podle standardů PEFC, jako jsou silnice a mosty potřebné pro lesnické práce, 

musí být vybudována takovým způsobem, který zajistí účinné dodávky zboží a služeb a zároveň mini-

malizuje negativní dopady na životní prostředí.

V této souvislosti je však nejdůležitější skupinový mechanismus certifikace PEFC, který je k dispo-

zici jak vlastníkům lesů, tak společnostem ve spotřebitelském řetězci. Usnadňuje certifikaci malým 

a středním podnikům, čímž podporuje jejich integraci do globálních spotřebitelských řetězců a trhů.

SDG 10 Méně nerovností – Je důležité zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti výsledků, 

mimo jiné odstraněním diskriminačních zákonů, politik a postupů a podporou příslušných právních 

předpisů, politik a opatření vedoucích ke rovnému přístupu ke zdrojům a trhům, rozvoji dovedností 

a spotřebitelského řetězce. Dále snížení nerovností mezi muži a ženami a začleňování hlediska rovnosti 

žen a mužů do lesního hospodářství, což vyžaduje opatření k řešení strukturálních nerovností a nerov-

ností mezi muži a ženami.

Certifikace PEFC podporuje rovnost žen a mužů v lesnictví prostřednictvím řady požadavků a pro-

cesů. Lesní manažeři se musí zavázat k rovným příležitostem a nediskriminaci a k podpoře rovnosti žen 

a mužů. Mimoto je třeba věnovat zvláštní pozornost novým příležitostem pro vzdělávání a zaměstnání 

místních lidí.

Je také důležité zajistit větší zastoupení a hlas rozvojovým zemím při rozhodování v globálních me-

zinárodních hospodářských a finančních institucích, aby bylo možné poskytovat účinnější, důvěryhod-

nější, odpovědnější a legitimnější národní i mezinárodní instituce nejen v oblasti lesnictví.

SDG 11 Udržitelná města a obce - Více než polovina světové populace nyní žije v městských 

oblastech. Do roku 2050 se toto číslo zvýší na 6,5 miliardy lidí - dvě třetiny veškerého lidstva. Ačkoli 

města pokrývají méně než 3 procenta celosvětového zemského povrchu, produkují 78 procent emisí 

uhlíku, spotřebují 60 procent vody v domácnostech a spotřebují 76 procent dřeva používaného pro 

průmyslové účely.

Ve spojení s klimatickými změnami zrychlená urbanizace stále více ohrožuje schopnost měst rea-

govat na potřeby obyvatel a měnící se klimatické podmínky. To znamená, že musíme zajistit, aby města 

a lidská sídla byla bezpečná, odolná a udržitelná.

Městské lesy a stromy mohou mít pozitivní dopad na živobytí a pohodu městských obyvatel. Přispí-

vají k ochraně místního kulturního a přírodního dědictví měst tím, že zvyšují smysl pro komunitu, po-

skytují prostředí pro rekreační a fyzické aktivity, zvyšují estetické zhodnocení okolního prostředí a pod-

porují místní turistiku.
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Díky revizi standardů PEFC z roku 2018 je nyní umožněno městům certifikovat městské stromy 

a parky, což jim umožňuje poskytovat ujištění o tom, že městské stromy jsou spravovány udržitelně, 

a zvyšovat povědomí o službách, které stromy ve městech poskytují městskému obyvatelstvu.

Rostoucí počet stavebních projektů se nyní zaměřuje na PEFC certifikované dřevo a veřejné orgány 

i soukromé společnosti začínají více pracovat se dřevem. PEFC certifikace projektů podporuje certifi-

kované dřevařské a inženýrské produkty ze dřeva a umožňuje architektům a stavebním společnostem 

prokázat odpovědnost v získávání stavebního materiálu z udržitelných zdrojů.

SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba – Obnovitelnost, efektivita zdrojů a odpovědné získá-

vání lesních produktů jsou pro udržitelnou výrobu a spotřebu klíčové vzhledem k bohatství výhod, které 

může les poskytnout.

Odpovědná produkce a spotřeba lesních produktů již existuje. Například papír a dřevo mohou být 

opětovně použity, což zase snižuje spotřebu dřeva potřebného k výrobě produktů na bázi dřeva. Udrži-

telné obaly (např. pro potraviny) vyrobené z dřevěného odpadu a zbytků jsou zelenou alternativou pro 

materiály, jako jsou plasty.

Ve stavebnictví bylo zjištěno, že dřevo je výrazně méně energeticky náročné než srovnatelné staveb-

ní systémy používající beton, ocel nebo cihly. Lesní průmysl rovněž vyrábí biopaliva a materiály na bázi 

biomasy, které mohou nahradit fosilní paliva a produkty.

PEFC pracuje v celém spotřebitelském řetězci, od lesa přes producenty až po spotřebitele a koneč-

né uživatele, na podpoře udržitelné výroby a spotřeby. PEFC standard udržitelného obhospodařování 

lesů, který celosvětově používá přibližně jeden milion lesníků, poskytuje záruky, že jejich lesy jsou 

spravovány udržitelně.

Tisíce společností po celém světě mají PEFC certifikaci spotřebitelského řetězce, což znamená, že 

ve svých výrobních procesech sledují certifikované dřevo, a že na své produkty používají dřevo z trvale 

udržitelných zdrojů. PEFC spolupracuje také s mnoha společnostmi a veřejnými institucemi, aby obha-

joval přínosy udržitelné politiky zadávání zakázek na výrobky ze dřeva.

Každý také může těžit z označení výrobků logem PEFC, které je přítomno na rostoucím počtu pro-

duktů po celém světě, které jsou vyrobeny ze dřeva pocházejícího z lesů s trvale udržitelným hospoda-

řením, což při zakoupení těchto výrobků podporuje odpovědné hospodaření s lesy.

SDG 13 Klimatická opatření – Lesy hrají rozhodující roli při akumulaci skleníkových plynů 

v atmosféře, protože každý rok absorbují zhruba 2 miliardy tun oxidu uhličitého. Odlesňování je proto 

hlavní příčinou změny klimatu.

Lesy a stromy poskytují širokou škálu produktů a ekosystémových služeb, které jsou změnou kli-

matu ohroženy. Přestože existuje nejistota ohledně rozsahu a načasování environmentálních, sociálních 



a ekonomických dopadů změny klimatu, je k dispozici dostatek vědeckých informací, aby bylo možné 

začít jednat nyní. Lesy jsou nedílnou součástí zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí.

Přestože není jasné jaké dopady bude mít dále do budoucna změna klimatu na povahu a rozsah pří-

rodních katastrof, očekává se, že se s klimatickými změnami ještě zesílí. To bude mít environmentální, 

sociální a ekonomické důsledky, zejména pro společenství, která jsou závislá na lesích z hlediska jejich 

obživy a zajištění potravin. PEFC pracuje na tom, aby světové lesy byly zachovány a do budoucna roz-

šířeny na větší plochy, což bude mít velmi pozitivní vliv jednak na změnu klimatu, ale i na její možné 

dopady.

SDG 14 Život ve vodě – světové oceány, jejich teplota, chemie, proudy a život, řídí globální sys-

témy, díky nimž je Země obyvatelná pro lidstvo. Dešťová voda, pitná voda, počasí, podnebí, pobřeží, 

většina našich potravin a dokonce i kyslík ve vzduchu, který dýcháme, jsou nakonec poskytovány a re-

gulovány právě světovými oceány.

Mnoho lidí by bylo překvapeno přispěním lesů k „Životu pod vodou“, ale lesy hrají roli, kterou ne-

lze podceňovat. Při narušení nebo úplném odstranění lesního porostu se zvýší sedimentace a naruší se 

funkce regulace vody. Omezení odlesňování proto pomůže snížit sedimentaci, která zlepšuje stav po-

břežních vod, a tím prospívá vodním ekosystémům.

Mangrovové lesy, které se vyskytují na tropických a subtropických pobřežích, jsou považovány za 

jeden z nejproduktivnějších ekosystémů na Zemi a slouží mnoha důležitým funkcím, včetně prevence 

eroze pobřeží, ochrany pobřeží před bouří, filtrace vody, ukládání uhlíku, potravin, dřeva, a zajištění ob-

živy a ochrana biologické rozmanitosti.

Odhaduje se, že přibližně 80% světových úlovků ryb závisí přímo nebo nepřímo na Mangrovech 

a například úbytek lesů v deltě řeky Mekong byl doprovázen ztrátami v rybolovu.

Certifikace lesů je především o řádném a odpovědném hospodaření s lesy, které je klíčem k zame-

zení odlesňování. Zachování nebo zvyšování rozlohy lesů a jejich ekosystémových služeb a jejich zdra-

ví a vitalita je proto důležitým požadavkem v certifikaci PEFC. Certifikace také znamená, že množství 

a kvalita lesních zdrojů a kapacita lesa ukládat uhlík jsou zachovány.

Podle CIFOR je možné provádět udržitelnou těžbu dřeva v mangrovových lesích. Ohrožení mangro-

vových lesů není v těžbě dřeva, ale v přeměně této lesní půdy na jiná využití.

PEFC zakazuje přeměnu lesní půdy na jiné využití a vyžaduje, aby ochranné funkce lesů, jako je je-

jich potenciální úloha při kontrole eroze, předcházení povodním, čištění vody, bylo třeba zachovat nebo 

posílit. Kromě toho musí být ekologicky důležité lesní oblasti identifikovány, chráněny, konzervovány 

nebo vyňaty z produkce a při správních operacích jsou podporovány pozitivní postupy v oblasti klima-

tu.
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SDG 15 Život na souši – Lesy pokrývají 30,7% zemského povrchu a kromě zajištění potravin 

a přístřeší jsou také klíčem k boji proti změně klimatu, ochraně biologické rozmanitosti a představují 

domov původního obyvatelstva. Ochrana lesů nám také umožní posílit správu přírodních zdrojů a zvý-

šit produktivitu půdy.

V současné době dochází každoročně ke ztrátě 13 milionů hektarů lesů, zatímco trvalá degradace 

suchých půd vedla k desertifikaci 3,6 miliardy hektarů. Přestože je v současné době chráněno až 15% 

půdy, biologická rozmanitost je stále ohrožena. Odlesňování a dezertifikace způsobené lidskou činností 

a změnou klimatu představují pro udržitelný rozvoj hlavní výzvy a v boji proti chudobě ovlivnily životy 

a živobytí milionů lidí.

Lesy a stromy tvoří nedílnou součást globální mozaiky krajin a ekosystémů, od savan s jednotlivý-

mi stromy a otevřených lesů až po husté tropické lesy a obrovské boreální lesy. Lesy jsou v interakci 

s jinými živými organismy, s půdou, vodou a atmosférou a poskytují širokou škálu produktů a služeb, 

které jsou pro společnost důležité.

Ochrana světových lesů podporou udržitelné správy lesů je základem PEFC, předního světového 

systému certifikace lesů s více než 300 miliony hektarů (což jsou asi dvě třetiny celkové rozlohy Evrop-

ské unie) lesů certifikovaného systémem PEFC.

Asi jeden milion vlastníků lesů po celém světě spravuje svůj les v souladu s požadavky standardů 

PEFC na trvalou udržitelnost, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly náležitou rovnováhu mezi envi-

ronmentální, sociální a ekonomickou složkou celého systému.

Certifikace lesů je oficiálně uznávána jako indikátor pokroku směrem k SDG 15.

SDG 16 Mír, spravedlnost a silné instituce – K dosažení cílů udržitelného rozvoje jsou ne-

zbytné mírové a spravedlivé společnosti. Je důležité pracovat na tom, abychom měli silné instituce, 

standardy spravedlnosti a závazek k míru.

Zdravý lesní sektor může hrát rozhodující roli při předcházení konfliktům a tísňovým migracím a při 

budování míru. Na druhé straně může nesprávné hospodaření s lesy a lesní půdou podnítit konflikt.

Sociální rozvoj je pomalý proces, přesto se organizace sdružující lesní a výrobní společnosti 

osvědčily jako silní tvůrci demokracie. V mnoha případech zajišťují odpovědné, participativní a repre-

zentativní rozhodování, podporují hospodářský růst a spravedlivé rozdělení příjmů. Jejich schopnost 

vystoupit jménem členů může vést ke zlepšení legislativy a vládních priorit, mnohem více než zásahy 

jednotlivých drobných vlastníků nebo lesa.

Řádná správa věcí veřejných má zásadní význam pro PEFC a je nedílnou součástí mnoha aspektů 

práce zaměstnanců PEFC, od institucionálního nastavení, přes požadavky na standardní vývoj a certifi-

kaci lesů, až po praktickou práci v terénu v mnoha zemích po celém světě.



Nastavení standardů PEFC se řídí klíčovými zásadami zapojení všech zúčastněných stran, vyváže-

ného zastoupení, konsensu a transparentnosti, propagace procesu, který usnadňuje lepší porozumění 

potenciálně odlišným pohledům. Naše procesy pravidelného přezkumu a aktualizace standardů a mezi-

národního posuzování národních norem dále podporují rozvoj účinných, odpovědných a transparent-

ních institucí.

V požadavcích standardů PEFC na udržitelné hospodaření s lesy je požadováno dodržování mezi-

národních a vnitrostátních právních předpisů, včetně právních, majetkových, vlastnických práv, obvyk-

lých, tradičních a lidských práv a dalších příslušných environmentálních a sociálních předpisů. Musí 

být zavedena protikorupční opatření a tzv. konfliktní dřevo nemůže vstupovat do výrobků certifikova-

ných PEFC.

Proces posuzování shody s požadavky standardů PEFC, který určuje, jak se provádí certifikace 

a akreditace, je v souladu s osvědčenými postupy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Me-

zinárodního akreditačního fóra (IAF).

SDG 17 Partnerství ke splnění cílů – Cíle udržitelného rozvoje lze realizovat pouze se silným 

závazkem ke globálnímu partnerství a spolupráci, zejména ve světě, který je více propojen než kdykoli 

předtím. Partnerství jsou potřebná na globální, regionální, národní a místní úrovni a musí stavět na 

sdílené vizi a společných cílech.

Partnerství jsou nedílnou součástí správy lesů na všech geografických úrovních. Na provozní úrov-

ni sdílejí vlastníci lesů a sdružení vlastníků lesů zkušenosti s cílem poskytovat nejvyšší standardy udr-

žitelného lesnictví, environmentální praxe a bezpečnosti pracovních sil.

PEFC sám o sobě je partnerství pro cíle, sdružení, které sdružuje přes padesát národních systémů 

certifikace lesů a více než 30 mezinárodních zúčastněných stran. Samotné vnitrostátní certifikační sys-

témy jsou partnerství mnoha zúčastněných stran s cílem podporovat udržitelné hospodaření v lesích.

Jednou z nejvíce přehlížených výhod certifikace lesů je role organizací, jako je PEFC jako zpro-

středkovatele. Procesy stanovování standardů PEFC spojují desítky tisíc zúčastněných stran z vlád, 

soukromého sektoru a občanské společnosti, aby se dohodly na společném porozumění udržitelného 

obhospodařování lesů na globální a národní úrovni. Celý proces zdola nahoru zajišťuje, aby se místní 

znalosti a priority zohledňovaly v národních normách, což zase ovlivňuje procesy stanovování meziná-

rodních norem.

Požadavky PEFC na udržitelné hospodaření v lesích dále v dialogu podporují zúčastněné strany, 

které se podílí na správě lesů. Tyto požadavky také vyžadují účinnou komunikaci a konzultace lesních 

hospodářů s místními komunitami, domorodými obyvateli a dalšími zúčastněnými stranami.
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