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1 Cíl 

Tato směrnice popisuje pravidla pro PEFC notifikaci certifikačních orgánů, které 
vykonávají certifikaci hospodaření v lesích a certifikaci spotřebitelského řetězce 
lesních produktů v České republice. 
 

2 Předmět dokumentu 

Tato směrnice vychází z části 12 technického dokumentu CFCS 1004:2011 
(Požadavky na provádění a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících 
certifikaci lesů) a z části 12 technického dokumentu CFCS 1005:2011 (Požadavky na 
provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci 
spotřebitelského řetězce lesních produktů) . 

Směrnice pokrývá PEFC notifikaci certifikačních orgánů národním řídícím orgánem 
PEFC v České republice, které vykonávají certifikaci hospodaření v lesích podle 
dokumentů Českého systému certifikace lesů CFCS 1001:2011, CFCS 1002:2011, 
CFCS 1003:2011  
a CFCS 1004:2011 a certifikaci spotřebitelského řetězce podle CFCS 2002:2011  
(Technický dokument Rady PEFC ST 2002:2010 Spotřebitelský řetězec lesních 
produktů - Požadavky) v České republice. 
 

3 Podmínky pro PEFC notifikaci 

Certifikační orgán ucházející se o PEFC notifikaci národním řídícím orgánem musí: 

- být právním subjektem; 

- souhlasit se zveřejněním svých identifikačních údajů ve veřejně dostupné 
internetové databázi Rady PEFC; 

- mít platnou akreditaci vydanou národním akreditačním orgánem, který je členem  
nebo součástí IAF (Mezinárodní akreditační fórum). Rozsah akreditace musí 
zahrnovat požadavky podle ČSN EN ISO/IEC 17021 a požadavky definované 
v CFCS 1001:2011, CFCS 1002:2011, CFCS 1003:2011 a CFCS 1004:2011 pro 
certifikační orgány certifikující hospodaření v lesích a/nebo požadavky podle ČSN 
EN 45011 a CFCS 2002:2011 pro certifikační orgány certifikující spotřebitelský 
řetězec lesních produktů; 

- podepsat smlouvu o PEFC notifikaci s národním řídícím orgánem PEFC v České 
republice  (Příloha 1). 
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4 Postupy vydávání PEFC notifikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Povinnosti PEFC notifikovaného certifika čního orgánu 

PEFC notifikovaný certifikační orgán musí: 

- vykonávat certifikaci hospodaření v lesích podle CFCS 1001:2011, CFCS 
1002:2011, CFCS 1003:2011 a CFSC 1004:2011 a/nebo certifikaci 
spotřebitelského řetězce lesních produktů podle CFCS 2002:2011 (Technický 
dokumentu Rady PEFC ST 2002:2010 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – 
Požadavky) v rozsahu platné akreditace; 

- informovat národní řídící orgán o všech změnách v akreditaci, rozsah které 
pokrývá oblast certifikace hospodaření v lesích a/nebo spotřebitelského řetězce 
lesních produktů; 

- bez prodlení informovat národní řídící orgán PEFC v České republice o všech 
vydaných certifikátech a o všech změnách týkajících se platnosti a rozsahu těchto 
certifikátů; 

- zaplatit národnímu řídícímu orgánu PEFC v České republice roční poplatek za 
PEFC notifikaci za každý vydaný certifikát na základě faktury vydané národním 
řídícím orgánem. Výše poplatků je uvedená v příloze 3 této směrnice. Výši 
poplatků určuje národní řídící orgán PEFC. 

6 Platnost PEFC notifikace 

PEFC notifikace je platná na období platnosti akreditace certifikačního orgánu. PEFC 
notifikace může být ukončena nebo pozastavena národním řídícím orgánem při 
nedodržení smlouvy o PEFC notifikaci. 
 

 Negativně Sekretariát národního řídícího orgánu 
posoudí žádost a jeho předseda 

rozhodne o vydání PEFC notifikace. 

Pozitivně 

Žadatel se může odvolat na 
Předsednictvo PEFC a 

požádat o přehodnocení 
rozhodnutí předsedu. 

Rozhodnutí Předsednictva se 
pokládá za konečné. 

Předseda národního řídícího orgánu  
a žadatel podepíšou smlouvu. 

Certifikační orgán zašle vyplněnou 
přihlášku spolu s požadovanými 

dokumenty národnímu řídícímu orgánu 
PEFC v České republice. 

Pozitivně 


