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Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6

Jakým zpusobem se zapojit?˚

•	 Vlastníci	lesa	nebo	lesní	hospodáři
Informujte se na možnost certifikace Vašeho 
hospodaření v rámci regionální certifikace 
u Sdružení vlastníků a správců lesních majet-
ků ČR.

•	 Obchodníci	se	dřevem
	 nebo	dřevozpracující	podniky

Zapojte se do certifikačního systému PEFC 
prostřednictvím certifikace spotřebitelského 
řetězce C-o-C.

•	 Cílový	zákazník	/	spotřebitel
Zakoupením výrobků na bázi dřeva, které jsou 
označeny logem PEFC, podpoříte správnou 
péči o české lesy.

•	 Zainteresované	skupiny
Zapojte se s námi do propagace a podpory tr-
vale udržitelného hospodaření prostřednictvím 
vzdělávacích programů PEFC.

Na webové stránce www.pefc.cz 
v sekci „držitelé certifikátu“ jsou 
k dispozici databáze certifikovaných 
lesních majetků (TUH - trvale udrži-
telné hospodaření) a certifikovaných 
společností  v rámci spotřebitelského 
řetězce (C-o-C - Chain of Custody). 
V těchto databázích je možné vyhledat 
informace o kterémkoliv certifikátu 
PEFC a registračním čísle loga PEFC 
(vydané v České republice). Certifiko-
vané zahraniční společnosti lze nalézt 
na webové stránce www.pefc.org.
Certifikované produkty na bázi dřeva 
lze vyhledat v databázi na
http://produkty.pefc.cz, případně
opět přes www.pefc.cz.

Tel.: +420 722 705 325
Web: www.pefc.cz
E-mail: info@pefc.cz

Kde	je	možné	najít	informace
o	certifikovaných	lesích,
společnostech	a	produktech
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GARANCE SPRÁVNÉ PÉCE
O CESKÉ LESY

ˆ
ˆ

Od certifikovaného lesa
až po konečný výrobek

Certifikovaná
pila

Certifikované
hospodaření v lesích

Certifikovaný
výrobce

Certifikovaný výrobek

Certifikovaná
surovina

Zapojte se do certifikačního systému PEFC
prostřednictvím certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C.

Pro krásný a zdravý les.



Certifikace lesů, lesního hospodářství a dřevozpra-
covatelského průmyslu je dobrovolným nástrojem, 
který může podpořit úsilí směřující k dosažení tr-
vale udržitelného hospodaření v lesích v České 
republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funk-
cí lesa ve prospěch životního prostředí člověka.

Certifikované lesy jsou tedy počátkem řetězce 
dřeva, přičemž aby bylo možné sledovat původ 
dřeva z lesa až po konečný výrobek, každý násle-
dující podnik musí vlastnit certifikát spotřebitel-
ského řetězce (C-o-C – Chain of Custody).  

Na základě licence Rady PEFC může být logo 
PEFC použito dobrovolně na výrobcích nebo 
mimo výrobky. PEFC certifikované společnosti, 
které mají zájem používat logo PEFC, musí kon-
taktovat národní řídící orgán PEFC ve své krajině 
a uzavřít s ním licenční smlouvu, neboť každé logo 
PEFC má svého konkrétního majitele a je opatře-
no originálním licenčním číslem.

Původ lesních produktů může být sledovaný růz-
nými způsoby v závislosti na konkrétní situaci 
a potřebách certifikované společnosti prostřed-
nictvím tzv. procentuální metody nebo fyzické 
separace certifikovaného dřeva, papíru nebo vý-
robků ze dřeva.

• Procentuální metoda umožňuje smíšení cer-
tifikované a necertifikované suroviny v průběhu 
výrobního procesu nebo obchodování, přičemž 
musí být známý podíl certifikované suroviny, 
o které se informace přenášejí k zákazníkům 
společnosti (průměrné procento). Alternativně 
může společnost jako certifikovaná prodávat 
část své produkce, která odpovídá podílu po-
užité certifikované suroviny (objemový kredit).

• Metoda fyzické separace požaduje třídění 
certifikované a necertifikované suroviny v prů-
běhu všech fází výrobního procesu nebo ob-
chodování, aby se zabezpečilo, že nedojde ke 
smíšení certifikované suroviny s necertifikova-
nou. 

Detaily poskytuje technický dokument CFCS 
2002:2011 Spotřebitelský řetězec lesních pro-
duktů – Požadavky (Mezinárodní dokument Rady
PEFC), který je dostupný na www.pefc.cz.

Kdo	může	používat
logo	PEFC?

Možnosti	sledování	původu
certifikovaného	materiálu	

Certifikované sledování toku dřeva nabízí dřevař-
ským a papírenským společnostem, tiskárnám, 
dodavatelům, distributorům, maloobchodníkům 
a spotřebitelům široké spektrum výhod.

PEFC spotřebitelský řetězec poskytuje:

•  Obchodní výhody a příležitosti:
lepší přistup na trhy, protože poptávka po dřevu 
z certifikovaných zdrojů stále roste.

•  Bezpečný původ a transparentnost:
certifikované společnosti mají jistotu, že se dře-
vo z nelegální těžby nedostane do jejich výrob-
ního procesu.

•  Komunikace se zákazníky:
společnosti můžou dát najevo svou společen-
skou odpovědnost a pomáhat tak zlepšovat 
životní prostředí v našem okolí a podpořit pou-
žívání certifikovaných výrobků na bázi dřeva.

•  Zvýšená efektivnost:
auditovaný účetní systém toku dřeva může 
zlepšit vnitřní efektivnost společnosti a může 
být integrován do systému řízení kvality. 

PEFC	 poskytuje	
logo	 na	 výrobky	
na	bázi	dřeva,	kte-
ré	 umožňuje	 zá-
kazníkovi	 i	 široké	
veřejnosti	 vybrat	
si	 výrobek	 pochá-
zející	z	trvale	udr-
žitelných	zdrojů.

Výhody	certifikovaného
spotřebitelského	řetězce

PEFC	 je	 celosvětově	 nejrozšířenější	
systém	certifikace	trvale	udržitelného	
hospodaření	v	lesích.

Již	více	než	70	%	českých	lesů	je	certi-
fikováno	systémem	PEFC.

Certifikace lesu
a spotrebitelského retezce

°ˆ ˆ ˆ Garance pro zákazníky

Možnosti	použití	loga	PEFC
pro	certifikované	výrobky	

Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a zná-
má značka, která poskytuje informace vztahující 
se k původu lesních produktů z lesů obhospoda-
řovaných trvale udržitelným způsobem a z jiných 
nekontroverzních zdrojů. 

V závislosti na použité metodě sledování původu 
a procenta certifikované suroviny má společnost 
několik možností, jak označovat certifikované 
výrobky. Veškeré informace o používání loga 
PEFC poskytuje normativní dokument CFCS 
2001:2011 a manuál pro správné použití loga 
PEFC, které jsou dostupné na www.pefc.cz. 

Ukázka loga PEFC s prohlášením, které může 
být použito na výrobku z certifikované suroviny.




