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Tisková zpráva 
 

Úspěšná obhajoba vysoké úrovně hospodaření vlastníků lesů v České republice 
 

V říjnu 2012 byla udělením příslušného regionálního certifikátu úspěšně ukončena třetí etapa 

regionální certifikace lesů systémem PEFC (recertifikace).  Certifikát, který byl udělen Sdružení 

vlastníků a správců lesních majetků ČR (SVSLM ČR) jako organizaci zastupující vlastníky lesů 

v regionální certifikaci, má nově tříletou platnost a je nezávislým potvrzením o kvalitě hospodaření 

v lesích v České republice, které je definováno jako trvale udržitelné hospodaření (TUH) 

s rovnocenným uplatněním všech tří aspektů - ekologického, ekonomického i sociálního, 

zakotvených v šesti hlavních kritériích a 29 dílčích kritériích regionálního systému certifikace. 

 

Regionální certifikát byl vydán certifikačním orgánem 3EC International s.r.o., akreditovaným 

Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který posuzoval shodu hospodaření vlastníků přihlášených 

do certifikace s kritérii trvale udržitelného hospodaření. K 31.12.2012 bylo schváleno celkem 538 

žádostí vlastníků lesů o účast v této certifikaci o celkové výměře certifikovaného lesa 1 827326 

ha, tj. téměř 70 % celkové výměry lesů v České republice. Vlastníci těchto lesů obdrželi 

osvědčení o účasti v regionální certifikaci, které je dokladem, že na svých majetcích prokazatelně 

hospodaří tak, že jejich stav se celkově zlepšuje. Toto osvědčení je postupně vydáváno všem 

vlastníkům lesů, kteří se zavázali k plnění stanovených kritérií PEFC a prošli schvalovacími 

procedurami systému. Do systému mohou průběžně přistupovat další vlastníci lesů, kteří projeví o 

účast v něm zájem.  

 

Plnění kritérií je zajišťováno prostřednictvím dozorových auditů nad hospodařením vlastníků lesů 

prováděné Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) jako pověřenou nezávislou organizací 

na základě smlouvy se SVSLM ČR. Dále budou na vybraných lesních majetcích prováděny audity 

certifikačního orgánu zaměřené na ověření fungování celého systému regionální certifikace.  

 

Získání osvědčení opravňuje vlastníky lesů k používání loga PEFC, jehož sublicenci uděluje 

národní řídící orgán certifikace lesů PEFC - PEFC Česká republika (PEFC ČR). Logo PEFC 

umožňuje jeho držitelům prezentovat jejich příslušnost k certifikačnímu systému PEFC a současně 

informuje konečné spotřebitele o tom, že dřevo obsažené ve výrobku pochází z lesů 

obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Informace o původu dřevní hmoty je využívána 

zejména v rámci certifikace spotřebitelského řetězce dřeva (C-O-C).  

 

Certifikace C-O-C navazuje na certifikaci lesů a jejím smyslem je kontrolovat pohyb dříví 

vytěženého z certifikovaných lesů tak, aby byl jeho původ prokazatelný po celou dobu od skácení 

stromu po předání konečnému zákazníkovi. Proto je důležitá zejména pro subjekty obchodující 

se dřívím (subjekty poskytující komplexní služby v lesním hospodářství, firmy specializované na 

obchod se dřívím, pilařské provozovny). Seznam certifikačních orgánů akreditovaných k provádění 

certifikace C-O-C je zveřejněn na internetových stránkách PEFC ČR (www.pefc.cz). Zde je rovněž 

průběžně aktualizovaná databáze držitelů osvědčení o účasti v certifikaci lesů, držitelů certifikátů  

C-O-C a uživatelů loga PEFC.  

 

 

 

http://www.pefc.cz/
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Certifikace hospodaření v lesích je důležitou informací pro samotného vlastníka lesa a 

širokou veřejnost o kvalitě hospodaření na daném majetku, stejně jako logo PEFC je zárukou 

pro kupujícího, že výrobek pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. 

 

Kontakt: 

Ing. Stanislav Slanina 

výkonný tajemník Sdružení vlastníků a správců lesních majetků 

tel:   +420 722 705 325 

e-mail: zadatel@pefc.cz 

 

 

 

 


