Sekretariát
T: +420 221 082 269
E: sekretariat@csq.cz
F: +420 221 082 229

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

FSC® COC certifikace zpracovatelského řetězce dřeva

Poptat certifikaci
Certifikace realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Certifikace spotřebitelského řetězce dřeva podle norem FSC® přináší vlastníkům/správcům lesů řadu výhod:
zvýhodněné postavení na trhu se dřevem – např. přednostní odběr a/nebo zvýšené výkupní ceny, zejména v době krize na trhu se
dřívím
prestižní ocenění dokladující nadstandardní lesní hospodaření
poskytuje pravidelnou kontrolu hospodaření třetí stranou
pomáhá zlepšovat zdravotní stav a stabilitu lesních porostů
pomáhá s předcházením sporů mezi vlastníkem lesa a zájmovými skupinami (např. místními občany, spolky apod.)
uchovává nebo zvyšuje kvalitu půd, jejich vodohospodářskou funkci a je prevencí před erozí lesních půd

Doplňkové informace
Rozsah akreditace pro certifikaci COC FSC je uveden na příslušném osvědčení o akreditaci. Certifikační orgán nevyužívá pro svoje
činnosti outsourcovaných subjektů.
Cena za certifikační služby vychází z rozsahu a předmětu certifikace FSC COC, přičemž jednou ze složek jsou i poplatky účtované
správci schématu - viz poplatky FSC-POL-20-005 (verze 2.9 platná do 31.12.2021 a nová verze 3.1).
Seznam certifikovaných klientů je veden v databázi FSC.
Mezi normativní dokumenty, podle který se certifikuje, patří zejména dokument FSC-STD-40-004 Certifikace zpracovatelského
řetězce, dále pak dokumenty FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-006, FSC-40-007. Dokumenty lze stáhnout z webových stránek FSC,
případné české překlady ze stránek CZECH FSC.
Upozorňujeme, že od 1. 9. 2021 je v platnosti nová verze normy FSC-STD-40-004 verze 3.1, která nahradila normu
verze 3.0. Přechodové období pro uplatnění nové normy FSC-STD-40-004 verze 3.1 končí 31. 12. 2022.
Vybraná práva a povinností klientů pro oblast FSC jsou uvedena ZDE.
S ohledem na trvající situaci COVID-19 vydalo FSC sadu možných odchylek a interpretací (platnost do 30.6.2022).
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Činnost
Poptávka certifikace
Nabídka na certifikaci
Žádost o certifikaci
Příprava a podpis licenční smlouvy
Příprava a uzavření smlouvy na certifikaci
Certifikační audit
Cíl auditu: Prověření funkčnosti celého
spotřebitelského řetězce lesních produktů
FSC COC vůči všem požadavkům normy,
identifikace případných neshod
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, Protokoly o
zjištění
Realizace nápravných opatření (pokud byly
zjištěny neshody)
Zasedání certifikační komise a rozhodnutí o
vydání certifikátu
Vydání certifikátu (na období 5 let)
Provedení dozorových auditů po prvním,
druhém, třetím a čtvrtém roce od udělení
certifikace
Recertifikační audit a vydání nového
certifikátu (po uplynutí pětileté platnosti
vydaného certifikátu)
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