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VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA

Závazek vedení společnosti k PEFC hodnotám
Vedení společnosti FK dřevěné lišty, spol. s r.o. se zavazuje řídit se sociálními, zdravotními a
bezpečnostními požadavky a požadavky spotřebitelského řetězce v souladu s hodnotami PEFC tak,
jak jsou definovány ve standardu TD CFCS 2002:2020.

Vedení společnosti FK dřevěné lišty, spol. s r.o. deklaruje, že při svých obchodních jednáních
nenakupuje, nezpracovává, ani neprodává lesní surovinu pocházející z:
a) Činností, které nejsou v souladu s příslušnými místními, vnitrostátními nebo mezinárodními
právními předpisy o správě lesů, včetně postupů správy lesů; ochraně přírody a životního
prostředí; chráněných a ohrožených druzích; majetkových právech, vlastnických právech a
užívacích právech pro domorodé obyvatele, místní komunity nebo jiné dotčené zúčastněné
strany; otázkách zdraví, práce a bezpečnosti; proti korupčních záležitostech a platbách
příslušných licenčních poplatků a daní.
b) Činností, při nichž není zachována schopnost lesů trvale poskytovat dřevní a nedřevní lesní
produkty nebo služby nebo kde úroveň těžby překračuje míru, která je trvale udržitelná.
c) Činností, při nichž obhospodařování lesů nepřispívá k udržení, zachování nebo zlepšení
biologické rozmanitosti na krajinné, ekosystémové, druhové nebo genetické úrovni.
d) Činností, při nichž nejsou ekologicky důležité lesní oblasti identifikovány, chráněny,
konzervovány nebo vyčleněny.
e) Činností, při kterých dochází k přeměně lesů, za jiných než odůvodněných okolností,
kdy přeměna:





je v souladu s vnitrostátní a regionální politikou a právními předpisy vztahujícími se
na využívání půdy a správu lesů, a
nemá negativní dopady na ekologicky významné lesní oblasti, kulturně a
sociálně významné oblasti nebo jiná chráněná území, a
neničí oblasti s výrazně vysokými zásobami uhlíku, a
přispívá k dlouhodobým ochranářským, ekonomickým a/nebo sociálním
hodnotám.

f)

Činností, při nichž není splněn duch Deklarace MOP o základních pracovních zásadách a
právech (1998).
g) Činností, při nichž není splněn duch Deklarace OSN o právech původních obyvatel (2007).
h) Konfliktního dřeva.
i) Geneticky modifikovaných dřevin.

V případě, že je to organizaci známo nebo kde obdrží opodstatněné obavy, že také lesní
suroviny/produkty, na které se nevztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace, pocházejí z
nezákonných zdrojů (viz výše), zavazuje se společnost FK dřevěné lišty, spol. s r.o. zajistit, že tyto
lesní suroviny/produkty nesmí být uvedeny na trh, dokud nebude problém vyřešen v souladu se
standardem PEFC.
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