Certifikace
spotřebitelského
řetězce lesních
produktů podle FSC®
Prokažte odpovědný původ vašich
výrobků ze dřeva a papíru.

Vaše výzvy
Poptávka po dřevě, papíru a jiných lesních produktech
pocházejících z udržitelně obhospodařovaných lesů
nadále roste. Spotřebitelé a obchodní partneři vyžadují
ujištění, že vaše výrobky pocházejí z odpovědně řízených
zdrojů, které omezují škody na lesním prostředí a negativní
vliv na původní obyvatele závislé na lese. Váš podnik musí
také prokázat, že vaše zboží pochází výhradně z legálních
zdrojů a je v souladu například s požadavky nařízení EU
pro obchodování dřevem, americkým zákonem Lacey Act
nebo s podobnými legislativními požadavky.

Co je certifikace spotřebitelského řetězce
lesních produktů podle FSC?
Forest Stewardship Council (FSC) je nezisková organizace,
která stanovuje normy pro lesnické postupy s cílem
prosazovat environmentálně odpovědné a sociálně
prospěšné lesnictví. Výrobky ze dřeva, jako např. nábytek,
mohou nést certifikační značku FSC, pokud splňují vysoké
standardy stanovené touto organizací. Abyste mohli
získat certifikaci, je třeba sledovat tok materiálu z lesa až
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po zákazníka, aby se doložil jeho původ. Tento evidovaný
tok je znám jako zpracovatelský řetězec lesních produktů,
Chain of Custody (CoC).

Proč je certifikace CoC podle FSC důležitá pro
vaše podnikání?
Vašim zákazníkům se dostává ujištění, že vaše
firma využívá pro své materiály pouze legální zdroje
a odpovědně obhospodařované lesy. Umožňuje vám
nabídnout vašim zákazníkům lepší hodnotu z hlediska
původu materiálu a prosazování odpovědného lesnictví.
Používání materiálu s certifikací FSC může vaší firmě
také přinést nové obchodní příležitosti na trzích, kde je
tato certifikace vyžadována.

Jak vám můžeme pomoci?
Jako mezinárodně akreditovaný orgán pro certifikaci
CoC podle FSC je TÜV SÜD Czech poskytovatelem
certifikačních služeb pod jednou střechou. Naši
důvěryhodní experti znají všechny technické a sociální
aspekty certifikace CoC pro širokou škálu odvětví

Naše služby související s FSC CoC
Nabízíme služby podporující vaši firmu v každé fázi
certifikačního procesu od předběžného auditu po celé
pětileté období certifikačního cyklu.
Certifikace FSC CoC
Certifikace CoC podle FSC, realizovaná pro všechny
činnosti v rámci zpracovatelského řetězce dřeva,
vyžaduje průběžné každoroční audity. Tyto audity
provádíme v rámci pětiletého certifikačního
cyklu, abychom sledovali, jak vaše organizace
implementovala požadavky na oddělování
certifikovaného a necertifikovaného materiálu, jakož
i pro identifikování způsobů, jak by mohlo dojít k jejich
smíchávání. Naši auditoři sledují oddělování materiálu
a jeho tok ve vaší firmě, systémy jeho řízení a používání
obchodní značky FSC.
F SC Controlled Wood
Kontrolované dřevo FSC Controlled Wood je dřevo,
které není certifikováno podle FSC, ale splňuje
specifikace normy FSC Controlled Wood, jako např.
legální těžba s řádným ohledem na hlavní sociální
a environmentální aspekty. Při výrobě produktů
nesoucích certifikaci FSC je možné kombinovat
dřevo FSC Controlled Wood s FSC certifikovaným
dřevem, pokud splňuje příslušné požadavky. Systémy
a certifikace FSC CoC a FSC Controlled Wood jsou
nástrojem, který slouží k prokázání splnění Nařízení EU
pro obchodování dřevem.

Přínosy pro vaše podnikání
Důkaz splnění požadavků – používání prestižní
obchodní značky FSC na vašich výrobcích a obalech.
Získání konkurenční výhody – zacílením na zákazníky,
kteří stále více preferují výrobky ze dřeva a papíru, jež
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mají původ v udržitelně obhospodařovaných lesích.
Zlepšení image vaší značky – jako ekologicky
uvědomělé společnosti v sektoru zpracování dřeva
a výroby papíru a celulózy.
Zvýšení transparentnosti – vaše firma bude uvedena
jako certifikovaná společnost na stránkách FSC.

Proč zvolit TÜV SÜD?
TÜV SÜD je vyhledávaný lídr na trhu se spolehlivou
certifikací CoC. Vysoká kvalita našich služeb a vynikající
práce našich auditorů jsou známy po celém světě.
Naši odborníci zajišťují rychlé schválení předložených
obrazkových předloh použití obchodní značky FSC,
v termínu do dvou pracovních dnů nebo v případě
tiskáren dokonce jen několika hodin.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než
1000 místech světa a vlastníme akreditace v Evropě,
Jižní a Severní Americe, na Středním východě a v Asii
a v Africe. Prostřednictvím poskytování objektivních
řešení pro naše zákazníky přidáváme hmatatelnou
hodnotu podnikům, spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
 C ertifikace PEFC
 C ertifikace uhlíkové stopy.
 ISO 14001 – certifikace systému
environmentálního managementu
 ISO 50001 - certifikace systému energetického
managementu.
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v oblasti zpracování dřeva, výroby celulózy a papíru,
obalových materiálů a tisku. Můžeme nabídnout audity
CoC podle FSC v kombinaci s jinými službami, jako jsou
certifikace dle ISO norem nebo jiná schémata CoC (např.
PEFC).

