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POZVÁNKA  

Ke kulatému stolu 

pořádaný  

Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Podvýborem pro lesní hospodářství 

ve spolupráci s Asociací českých nábytkářů  

na téma 

„Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“ ,  

který se koná v čt 14. červen 2018 od 10:00 hodin  

v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1, zasedací místnost č. 48/Konírna  
 

 

PROGRAM 

Moderuje: Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů 

Úvodní slovo  

10:00 hod Ing. Martin Kolovratník, místopředseda Hospodářského výboru, Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 

Mgr. Radek Holomčík, místopředseda Podvýboru pro lesní hospodářství, 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

Představení certifikace FSC z pohledu ČR a světa 

10:10 hod Ing. Tomáš Duda, ředitel české pobočky FSC ČR 

 

Pohled na globální trh s výrobky na bázi dřeva s certifikací FSC  

10:25 hod Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů 
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Příklady dobré praxe – přínosy plynoucí z certifikace FSC pro vlastníka lesů  

10:40 hod Ing. Petr Kučera, lesník spravující obecní majetky na Svitavsku certifikovaný  

   FSC 

 

Pohled na certifikaci FSC ze strany akademické obce 

10:55 hod zástupce Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR  

 

Pohled na certifikaci FSC a nedostatek dřeva FSC ze strany producentů dřevní suroviny ze strany 

státních lesů 

 11:10 hod zástupce Lesů ČR, s.p., generální ředitelství Lesů ČR, s.p. 

11:25 hod zástupce Vojenských lesů a statků ČR, s.p., generální ředitel Vojenských lesů a 

statků ČR, s.p. 

 

Přestávka 11:40 – 11:55 hod 

Zvyšuje certifikace FSC potenciál využití českého dřeva v ČR – zkušenosti z praxe 

11:55 hod Ing. Pavel Kříž, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec 

12:05 hod Ing. Tomáš Pařík, ředitel Wood&Paper  

12:15 hod Ing. Tomáš Beneš, Business Development Manager, BJS Czech s.r.o. 

12:25 hod Ing. Milan Dostalík, generální ředitel TON a. s. 

 

Pohled na certifikaci FSC z pohledu ministerstev a lesnických stavovských organizací  

 12:35 hod  zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu  

 12:40 hod  zástupce Ministerstva zemědělství 

 12:45 hod zástupce Ministerstva životního prostředí 

  

 12:50  Diskuze 
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