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POLITIKA  FSC 

 

 
Tato politika vyjadřuje závazky vedení společnosti PRINTO, spol. s r.o. v rámci certifikace 
zpracovatelského řetězce podle standardu FSC (Forest Stewardship Council A.C.). Cílem je 
zaručit, že daný FSC výrobek byl vyroben z materiálu pocházejícího z odpovědného lesního 
hospodaření, případně z dalších recyklovaných nebo nekontroverzních zdrojů. 
 
Společnost PRINTO se rozhodla zavést a certifikovat své polygrafické činnosti, podle platné verze 
standardu FSC-STD-40-004, být ve shodě s tímto standardem a nabízet zákazníkům certifikované 
FSC výrobky a tím prokázat svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. 
 
Hlavní závazky: Vedení společnosti prohlašuje, že se nepodílí, ať už přímo či nepřímo, na těchto 
aktivitách: 
 

a) nelegální těžba nebo obchod s nelegálně vytěženým dřevem či lesními produkty; 
b) porušování tradičních a lidských práv při vykonávání lesnických prací; 
c) ničení míst s vysokou ochranářskou hodnotou při vykonávání lesnických prací; 
d) konverze lesů na plantáže nebo bezlesí ve významné míře; 
e) introdukce geneticky modifikovaných organizmů v rámci lesnických prací; 
f) porušování jakékoli z hlavních konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO) jak jsou 

 definovány v Deklaraci základních principů a práv v práci. 
 
V rámci svých interních procesů, týkajících se FSC: 
 

g) nabízíme zákazníkům možnost tisku a vyhotovení produktů s FSC prohlášením; 
h) při nákupu vstupního materiálu prověřujeme FSC certifikaci svých dodavatelů; 
i) seznamujeme zaměstnance s významem zásad FSC a dodržováním interních postupů; 
j) kontrolujeme pravidelně obchodní, nákupní i výrobní procesy, zda jsou vykonávány podle 

 schválených interních předpisů a FSC manuálu; 
k) reagujeme na každý podnět zaměstnanců nebo externích zainteresovaných stran, týkající 

 se FSC; 
l) neustále zlepšujeme interní postupy a procesy. 

 
 
Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a vedení očekává od všech 
zaměstnanců její dodržování. 
 
V Ostravě dne 1.8.2017 
 
 
 
 
Zpracoval: 
Daniel Zabek                   Tomáš Čichoň a Jiří Král 
Zástupce vedení pro FSC                jednatelé společnosti 
 
 


