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Self-Declaration regarding FSC-POL-01-004 
{Policy for the Association of Organizations 

with FSC) 

The signing Organization is associated with the 
Forest Stewardship Council® A.C., Oaxaca, 
Mexico, or one of its subsidiaries or affiliates 
(hereinafter: FSC) by being either a member of 
or having a contractual relationship with FSC. 
Hereby the signing Organization explicitly states 
that it has read and understood the 
"Palicy for the Association of Organizations 
with FSC" as published under www.fsc.org. 
This policy stipulates FSC's position with 
regards to unacceptable activities by 
organizations and individuals which already are 
or would like to be associated with FSC as well as 
the mechanism for disassociation. 

ln light of the above, the Organization explicitly 
agrees currently and in the future, as long as the 
relationship with FSC exists, not to be directly or 
indirectly involved in the following unacceptable 
activities: 

a) lllegal logging or the trade in illegal wood or 
forest products;
b) Violation of traditional and human rights in 
forestry operations;
c) Destruction of high conservation values in 
forestry operations;
d) Significant conversion of forests to 
plantations or non-forest use; 
e) lntroduction of genetically modified
organisms in forestry operations;
f) Violation of any ofthe ILO Core Conventions
as defined in the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work, 
1998.
g) child labour
h) forced labor
i) discrimination in employment and at work
j) recognizes freedom of association and the
right to collective bargaining

Závazek ohledně FSC-POL-01-004 

V Dolních Životicích 1. 8. 2022 

{Politika pro spolupráci organizací s FSC) 

Podpis organizace je spojený s Forest Stewardship 
Council® A.C., Oaxaca, Mexiko, nebo některou z jejich 
poboček (dále jen FSC) s tím, že organizace je členem 
nebo má smluvní vztah s FSC. Tímto podpisem 
organizace výslovně uvádí, že si přečetla a pochopila 
„Politika pro spolupráci organizací s FSC", která je 
uvedena na www.fsc.org. Tato politika stanovuje 
postoj FSC k nepřípustným činnostem organizací a 
jednotlivců, které již jsou, anebo by chtěli být 
spojovány s FSC, jako i mechanizmus pro vyloučení ze 
sdružení. 

S ohledem na výše uvedené fakta společnost 
OPTYS, spol. s r.o. výslovně souhlasí s tím, že 
v případě existence vztahu FSC , se přímo i 
nepřímo nepodílí, a ani v budoucnu nebude 
podílet na těchto nepřijatelných činnostech: 

a) nelegálně vytěženému dřevu;
b) dřevu těženému v nesouladu s tradičními

a občanskými právy; 
c) dřevu těženému v lese, v němž jsou

vysoké ochranářské hodnoty ohroženy
hospodářskými aktivitami;

d) dřevu těženému v lesích, které jsou
přeměňovány na plantáže nebo na nelesní
účely; 

e) dřevu z lesů, ve kterých jsou sázeny
geneticky modifikované stromy;

f) dřevu, při jehož pěstování a těžbě nebyly
dodržovány základní principy ILO 
(Mezinárodní organizace práce), jak jsou
definované v ILO deklaraci Základních
principů a pracovních práv, 1998.

g) dětská práce 
h) nucená práce 
i) diskriminace v zaměstnání a při práci 
j) uznává svoboda sdružo na 

kolektivní vyjednávání

ednatel společnosti 
OPTYS, spol. sr.o 




