
 
 
 

 

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC® 

Informace o službách 
 
 
Co je certifikace zpracovatelského řetězce?  
Certifikace zpracovatelského řetězce FSC je základní součástí certifikačního systému Forest Stewardship 

Council® zaměřeného na certifikaci a značení výrobků ze dřeva, které pochází ze zodpovědně 

obhospodařovaných lesů. Hlavním účelem této certifikace je kontrolovat tok certifikovaných výrobků ve 

zpracovatelském řetězci. Během auditu ve Vaší organizaci auditor kontroluje cestu certifikovaného materiálu 

počínaje jeho získáváním, přes jeho zpracování, sledování jeho množství, značení výrobku až po jeho prodej, z 

důvodu zajištění integrity FSC prohlášení a použití značky. 

 
Jaké jsou klíčové role a zodpovědnosti v rámci systému FSC?  
FSC je mezinárodní organizace, která vlastní FSC systém a vytváří certifikační standardy a požadavky, které musí 

certifikované společnosti dodržovat. Accreditation Services International (ASI) je dozorující orgán systému FSC, který 

akredituje a kontroluje certifikační firmy. NEPCon je certifikační firma, která poskytuje certifikační služby. Všechny 

certifikační firmy musí dodržovat akreditační pravidla vydaná Mezinárodním střediskem FSC. 

 
Který certifikační standard se vztahuje na Vaši společnost?  
Základní certifikační standard pro zpracovatelský řetězec (FSC-STD-40-004) se vztahuje na všechny společnosti, 

které jsou součástí certifikovaného zpracovatelského řetězce a stanovuje obecné požadavky na zacházení s 

materiálem. Jednotlivé požadavky tohoto standardu se mohou nebo nemusí vztahovat na každou společnost; 

záleží na činnostech, které daná firma vykonává. Existují tři způsoby sledování certifikovaného materiálu a 

stanovení prohlášení. Společnosti tak mohou uplatňovat systém fyzické separace certifikovaného materiálu (tzv. 

transferový systém) nebo míchat certifikovaný a necertifikovaný materiál (tzv. kreditní a procentuální systém). 

Standard FSC-STD-50-001 upravuje používání obchodní značky FSC a je pro Vás závazný, pokud máte v úmyslu 

používat FSC značku.  
V závislosti na rozsahu certifikace se na Vaši společnost mohou vztahovat další standardy. Například společnosti, 

které míchají certifikovaný a necertifikovaný materiál, musí necertifikovaný materiál kontrolovat podle standardu 

FSC-STD-40-005 s cílem zabránit vstupu nelegálně získaného či jinak nepřijatelného materiálu do FSC výrobků.  
Také další standardy se mohou vztahovat na Vaši společnost, např. pokud nakupujete recyklovaný materiál (FSC-

STD-40-007) nebo pokud má Vaše společnost více certifikovaných poboček v rámci jediného certifikátu (FSC-STD-

40-003).  
 
Jaké obchodní značky můžete používat?  
Logo a obchodní značku FSC můžete umísťovat na certifikované výrobky nebo je používat k 

propagačním účelům, a to tehdy, pokud má Vaše společnost platný certifikát zpracovatelského 

řetězce a podepsanou licenční dohodu s FSC. Každé použití obchodní značky nám musí Vaše firma 

zaslat předem ke schválení. 

 
Jaká je struktura nákladů?  
Celková cena certifikace sestává z nákladů spojených s auditorskými službami a z ročního administračního 

poplatku FSC (AAF). Cena za audit se odvíjí od velikosti a složitosti systému zpracovatelského řetězce 

společnosti. Poplatek FSC (AAF) se stanovuje podle celkového obratu z materiálu na bázi dřeva (certifikovaného i 

necertifikovaného). Poplatek stanovuje FSC a může se během platnosti certifikátu měnit.  
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Jak zaručíme důvěrnost Vašich informací?  
Ke kontrole správnosti vedení evidence certifikovaného materiálu je třeba, aby auditor získal přístup k důvěrným 

informacím, např. o Vašich dodavatelích, odběratelích a konverzních faktorech. Důvěrnost veškerých Vašich dat je 

zaručena, protože naši zaměstnanci jsou vázáni přísnými požadavky na zachování mlčenlivosti. Všechny certifikáty 

zpracovatelského řetězce jsou nicméně v seznamu veřejně dostupné FSC databáze (http://info.fsc.org/), spolu s 

informacemi o rozsahu certifikátu (typy Vámi nabízených výrobků a certifikovaná místa Vaší společnosti). 

 

Jak probíhá certifikační proces?  
FSC certifikáty jsou vystavovány na dobu pěti let. Certifikát je možné vydat až po úspěšném absolvování hlavního 

auditu. K udržení certifikátu pak musíte podstoupit roční kontrolní audity.  
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Jakmile podepíšete certifikační smlouvu a licenční smlouvu s FSC, je třeba aby byly splněny 

všechny požadavky aplikovatelných standardů. Jedná se o delegování povinností v rámci 

firmy, vytvoření postupů pro kontrolu zpracovatelského řetězce a vyškolení příslušných 

zaměstnanců. K dispozici Vám bude kontaktní osoba NEPConu, která odpoví na otázky 

ohledně celého auditního procesu a poskytne nástroje, které Vám usnadní přípravu na audit. 

 
Doporučujeme, abyste auditorovi NEPConu zaslali Vaše dokumentované postupy (směrnice) 

ke kontrole, a to minimálně 5 dní před hlavním auditem 

 
Audit obvykle probíhá přímo ve firmě a trvá jeden pracovní den. Rozhovory, kontrola 

dokumentů, výroby, skladů a Vašeho systému vedení evidence jsou běžnou součástí auditu. 

V případě, že Vaše firma fyzicky s materiálem nezachází, je možné provést tzv. desk-based 

audit, tedy bez nutnosti návštěvy ve Vaší firmě. 

 
Po auditu vypracuje auditor písemnou zprávu s uvedením závěrů z auditu. Jsou zde zmíněny 

případné identifikované neshody s požadavky standardů. Velké neshody musí být opraveny 

před vydáním certifikátu. Zpráva je Vám po vypracování zaslána k připomínkování a na 

závěr ji zkontroluje take recenzent. Na základě kladného certifikačního rozhodnutí Vám 

vystavíme certifikát a zavedeme Vaši firmu do FSC databáze. 

 

 

Jak si udržet certifikát?  
K zachování certifikace musíte stále dodržovat certifikační požadavky. Že jsou 

požadavky dodržovány, je kontrolováno během ročních auditů. Ve zbylém období 

Vám pomáháme držet krok se změnami poskytováním aktuálních informací. 

Pokud ve Vašem systému identifikujeme během auditu neshody, vyžaduje se po 

Vás provést vhodná a efektivní opatření k jejich nápravě. 
 
 
Aby byla zajištěna celistvost systému FSC, platí v případě identifikování neshod 

klasifikovaných jako velké (závažné) nebo malépožadavky na nápravná 

opatření. Malé neshody jsou obvykle ověřovány během následného ročního 

auditu; pokud nebyly dostatečně vyřešeny, stávají se z nich velké neshody. 

 

Velké neshody musí být vyřešeny do tří měsíců, a je proto vyžadován 

dodatečný audit k ověření přijatých nápravných opatření. Neschopnost vyřešit 

velké neshody v termínu tří měsíců, nebo zjištění pěti a více velkých neshod 

během auditu, vede k pozastavení platnosti certifikátu. I pozastavený certifikát 

však může být obnoven, pokud ověřovací audit potvrdí opětovné dodržování 

požadavků. 
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