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Společnost NEPCon přijala politiku "open source" ke sdílení materiálů, 
které vyvíjíme s cílem podpořit udržitelnost. Tato práce je publikována pod 
licencí the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license. Tímto se 
každé osobě, která obdrží kopii tohoto dokumentu, zdarma poskytuje 
oprávnění upravovat tento dokument bez omezení, mimo jiné včetně práv 
na používání, kopírování, úpravu, sloučení, publikování a/nebo distribuci 
kopie dokumentu, a to za následujících podmínek: 

• Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o 

oprávnění musí být uvedeno ve všech kopiích nebo zásadních 

částech dokumentu. Rádi obdržíme kopii jakékoli upravené verze. 
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A  Rozsah 

Tento standard je určen pro použití v FSC® certifikovaných lesních podnicích, 

certifikovaných NEPConem v souladu se standardy FSC vycházejícími z FSC-STD-01 v4-0, 

které prodávají dřevo nastojato, dále kulatinu, štěpku nebo nedřevní lesní produkci v 

rozsahu tohoto certifikátu. Lesní podniky, které se zabývají primárním zpracováním dřeva 

nebo dřevozpracovatelské podniky, provádějící sekundární zpracování dřeva, musí být 

hodnoceny pro soulad s FSC standardem pro zpracovatelský řetězec FSC-STD-40-004. 

 

 

B  Odkazy 

FSC-STD-20-007a  FSC zprávy z lesních auditů  

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

FSC-TMK-50-001  FSC požadavky na použití FSC ochranných známek držiteli certifikátu FSC 

 

 

C  Podmínky a definice 

CoC:    zpracovatelský řetězec (Chain of Custody) 

LP:  lesní podnik  

FSC:    Forest Stewardship CouncilTM  

Velké majetky:  >10 000 hektarů  

NLP:   nedřevní lesní produkce 

 

FSC definice použité v tomto standardu najdete v FSC Slovníku pojmů (FSC Glossary of Terms 

FSC-STD-01-002). 

 

 

D  Standardy a požadavky 

1  Řízení kvality   

1.1. LP definuje osobu/pozici odpovědnou za zavedení a provádění kontrolního systému 

zpracovatelského řetězce.  

1.2. Všichni odpovídající pracovníci prokážou znalost postupů LP a svou kompetenci k 

zavedení kontrolního systému zpracovatelského řetězce LP. 

1.3. Směrnice/pracovní postupy LP poskytují účinný dohled nad FSC certifikovanými 

produkty (včetně NLP) od dřeva nastojato až po místo, kde dochází ke změně jeho 

vlastnictví (angl. forest gate). Poznámka pro velké podniky a manažery 
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skupinových certifikací: pracovní postupy zahrnující všechny požadavky 

zpracovatelského dřeva musí být dokumentovány. Tyto dokumentované postupy 

zahrnují: 

1.3.1. Postupy pro fyzickou separaci a identifikaci FSC certifikovaného a 

necertifikovaného materiálu. 

1.3.2. Postupy, které zajistí, že necertifikovaný materiál není uváděn jako 

certifikovaný na prodejních a přepravních dokumentech. 

1.3.3. Postupy pro uvádění FSC certifikačního kódu a FSC prohlášení (FSC 100%) 

na prodejní a přepravní dokumentaci pro FSC certifikované výrobky. 

 

Poznámka: V připadech, kdy není možné nebo praktické uvádět certifikační 

kód na přepravních dokumentech, LP svými postupy prokáže jasné a 

auditovatelné propojení mezi přepravovaným materiálem, LHC zahrnutým v 

rozsahu certifikátu a odpovídajícími obchodními dokumenty (např. smlouvou 

o těžbě nebo kupní smlouvou), které obsahují informace požadované v bodu 

1.3.3 tohoto standardu. 

 

1.3.4. Postupy pro vedení evidence, aby bylo zaručeno, že všechny příslušné 

dokumenty, vztahující se k výrobě a prodeji certifikovaných výrobků (např. 

přehledy o těžbě, přehledy o obchodu, faktury, dodací listy), budou 

uchovávány nejméně po dobu 5 let. 

1.3.5. Postupy, které zajistí shodu se všemi příslušnými požadavky na používání 

ochranných známek FSC/NEPCon. 

 

 

2.  Zacházení s certifikovaným materiálem a jeho separace 

2.1. LP má kontrolní systém zpracovatelského řetězce dřeva, který zabrání míšení 

necertifikovaného materiálu s FSC certifikovanými lesními produkty z hodnocené 

lesní oblasti, včetně: 

2.1.1. Fyzické separace a identifikace FSC certifikovaného a necertifikovaného 

materiálu.  

2.1.2. Systému, který zajistí, že necertifikovaný materiál není uváděný jako 

certifikovaný na prodejních a přepravních dokumentech.  

2.2. Pro každý FSC certifikovaný produkt v rámci systému zpracovatelského řetězce LP 

určí způsob jeho prodeje nebo místo, kde dochází ke změně jeho vlastnictví: tj. 

prodej nastojato; prodej na pni; prodej na odvozním místě; prodej na skladě 

kulatiny; prodej po přepravě k zákazníkovi apod. 

2.3. LP má systém, který zaručí, že jsou jeho produkty na místě, kde dochází ke změně 

jejich vlastnictví, spolehlivě rozeznatelné jako FSC certifikované (např. 

prostřednictvím dokumentace nebo označení). 

2.4. LP zajistí, že certifikovaný material není míšen s necertifikovaným v žádné fázi až 

po jeho prodej (včetně). 
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3.  Certifikovaný prodej a vedení evidence  

3.1. Pro materiál s FSC prohlášením LP uvádí na prodejních a přepravních dokumentech 

tyto informace (viz poznámka pod 1.3.3 nahoře): 

3.1.1. FSC certifikační kód LP, a 

3.1.2. FSC prohlášení: FSC 100% 

Poznámka: V rámci FM/CoC certifikátu je možné používat pouze prohlášení FSC 

100% (100% FSC certifikovaný materiál pocházející z lesního majetku 

hodnoceného v rámci certifikace). Pokud má LP zájem vyrábět a prodávat 

výrobky s FSC prohlášením, které by byly vyráběny z certifikovaného i 

necertifikovaného dřeva, nebo kombinovat FSC certifikovaný materiál z 

hodnoceného lesa s FSC certifikovaným materiálem od jiného FSC certifikovaného 

dodavatele, je nutno zažádat FSC akreditovanou certifikační firmu o samostatný 

certifikát zpracovatelského řetězce (FSC CoC).  

 

3.2. LP uchovává dokumenty o výrobě a prodeji certifikovaných výrobků (např. 

přehledy o těžbě, faktury, dodací listy) nejméně po dobu 5 let. Dokumenty jsou 

uchovávány na centrálním místě a/nebo jsou snadno k dispozici ke kontrole 

během auditů. 

3.3. LP sestavuje pro NEPCon roční zprávu o prodeji certifikovaných produktů, která 

obsahuje měsíční přehledy prodejů s uvedením množství každého FSC 

certifikovaného produktu prodaného každému zákazníkovi. Tato zpráva musí být 

k dispozici NEPCon zaměstnancům a auditorům při auditech nebo na vyžádání. 

 

4.  Outsourcing 

Poznámka: Požadavky na outsourcing se nevztahují na těžbu a/nebo dopravu 

vykonávanou subkontraktory. Outsourcing povolený v rámci rozsahu FM/COC certifikátu 

je omezen na manipulaci se dřevem, jeho skladování a/nebo krátkodobé primární 

zpracování. Zpracování je dále omezeno na výrobu FSC 100% produktů z materiálu 

pocházejícího výlučně z lesů LP, které jsou předmětem certifikačního hodnocení (např. 

pořez na zakázku). Pro všechny ostatní typy zpracování dřeva je třeba získat samostatný 

certifikát zpracovatelského řetězce (FSC CoC). 

4.1. Před započetím outsourcingu, který zahrnuje zacházení s FSC certifikovaným 

materiálem (např. skladování, koncentraci na odvozním místě) nebo jeho 

zpracovávání subkontraktory, získá LP souhlas NEPConu. 

4.2. Kontrolní systém zpracovatelského řetězce LP zaručí, že subkontraktoři, provádějící 

outsourcing se řídí postupy pro zpracovatelský řetězec. LP shromáždí smlouvy o 

outsourcingu, které obsahují všechny relevantní požadavky FSC standardu pro 

certifikaci zpracovatelského řetězce FSC-STD-40-004. 

 

Na požádání můžeme poskytnout příklad směrnice o outsourcingu.   
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O NEPConu 
NEPCon (Nature Economy and People Connected) je 
mezinárodní nezisková organizace, jejíž úsilí směřuje ve 
více než 100 zemích po celém světě k podpoře lepšího 
hospodaření s půdou a obchodní praxe, ze kterých mají 

prospěch lidé, příroda i klima. Snažíme se toho 
dosáhnout prostřednictvím inovačních projektů, 

budováním kapacit a služeb udržitelnosti.  

Jsme akreditováni k certifikaci systémů v oblasti 
udržitelnosti, např. FSC®, PEFC, RSPO, Udržitelné 
zemědělství Rainforest Alliance a SBP. Certifikujeme také 

podle vlastních standardů Legalsource™ a Hospodaření s 
uhlíkovou stopou (Carbon Footprint Management). 
Samosprávné řízení NEPConu podporuje a poskytuje 
naše certifikační služby. Zisk z těchto činností umožňuje 
podporovat rozvoj a realizaci našich neziskových 
projektů. 

NEPCon je uznán ze strany EU jako Kontrolní organizace 

v rámci EUTR. 

 

 

 

 

Kontakt 
Or the NEPCon head office’s contact details 
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czech@nepcon.org l www.nepcon.org 


