
USNESENÍ ZE SEMINÁŘE  
„Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl“, 

konaného v úterý 12. září 2017. 
 
Níže uvedení účastníci odborného semináře „Řešení nedostatku dřeva FSC pro 
nábytkářský průmysl“ pod záštitou předsedy hospodářského výboru poslancem 
Martinem Kolovratníkem (ANO, předsedy hospodářského výboru PS PČR), ve 
spolupráci s poslancem Karlem Turečkem (ANO, předsedy podvýboru lesního a 
vodního hospodářství), Robinem Böhnischem (ČSSD, předsedy výboru pro životní 
prostředí), Herbertem Paverou (TOP09, místopředsedy výboru pro zemědělství) a 
Olgou Havlovou (Úsvit, místopředsedkyně výboru pro zemědělství) se shodli na 
těchto závěrech: 
 

1. Je potřeba zvýšit spolupráci dřevozpracujícího a lesnického sektoru, včetně 

státních lesů, která pomůže odstranit problém nedostatku FSC suroviny v 

České republice.   

 
2. Účastníci semináře oceňují vysokou úroveň českého lesnictví. Poukazují však 

také na příležitosti a výzvy, které nabízí celosvětový trh se dřevem. Upozorňují 

na obchodní potenciál, který skýtá certifikace šetrného a odpovědného lesního 

hospodaření tvořící přidanou tržní hodnotu dřeva jakožto obnovitelné suroviny.  

 
3. Účastníci upozorňují na nedostatek české suroviny s certifikátem FSC pro část 

zpracovatelského sektoru. To komplikuje nejen výrobu nábytku, ale i jiných 

výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva. Množství FSC suroviny, které je potřeba 

k naplnění dodavatelských závazku je asi 380 000 m3 (což odpovídá cca 400 

000 ha lesů).  Díky tomu je pro efektivní řešení problému vhodné zapojit 

zejména větší státní vlastníky lesů. Jednou z možností je založení pilotních 

projektů lesního hospodaření dle českého standardu FSC na konkrétních 

vybraných lesních správách, závodů nebo divizích.  

 
4. V rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou v České republice 

soukromé zpracovatelské společnosti, které potřebují FSC materiál. Větší 

nabídka FSC dřeva by tak pomohla konkurenceschopnosti českého 

nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslu. Pokrytí tuzemskou nabídkou 

FSC suroviny by se zamezilo přemístění výrobních kapacit do okolních států. 

Tím je ohrožena nejen konkurenceschopnost českých zpracovatelů, ale i 

pracovní místa (2000) v dřevozpracovatelském sektoru.  

 
5. Účastníci Semináře uvítali návrh LČR a VLS, který zahrnoval identifikaci 

potenciálně vhodných lokalit (lesní správy, závody a divize) pro FSC certifikaci 

státních lesů. Cílem těchto jednání je dospět k řešení přinášející benefity 



vlastníkům lesů i zpracovatelům, se zřetelem na státní politiky a strategie, 

včetně těch, které se týkají adaptace českých lesů na změnu klimatu.  

 

6. Účastníci oceňují zapojení, pomoc a účast zákonodárců při řešení tohoto 

problému a vítají iniciativu, k níž patří i tento seminář, vedoucí k posílení 

konkurenceschopnosti českého zpracovatelského a nábytkářského průmyslu a 

zlepšení zdravotnímu stavu českých lesů, které čelí dopadům klimatických 

změn. 

 

7. Zaštiťující poslanci PS PČR v čele s předsedou hospodářského výboru Ing. 

Martinem Kolovratníkem vyzývají účastníky kulatého stolu k dohodě, která 

pomůže českým dřevozpracujícím a nábytkářským firmám, stejně jako státním 

lesním podnikům. Poslanci tímto zároveň deklarují svou ochotu dlouhodobě 

podporovat český dřevozpracující průmysl. V případě, že budou mít příležitost 

podílet se na rozhodování i v dalším volebním období, jsou připraveni aktivně 

jednat a vyvíjet tlak na všechny účastníky dané problematiky ve smyslu 

rovnoměrného rozšíření obou lesních certifikátů. 

 
Usnesení přijali:  
Asociace českých nábytkářů,  
Hospodářská komora ČR,  
Klastr českých nábytkářů,  
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,  
Svaz českých a moravských výrobních družstev. 
(řazeno abecedně) 


