V Praze, 14.6. 2018
Usnesení ze dne 14.června.2018.
Níže podepsaní účastníci zasedání u kulatého stolu, pořádaného 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“, konaného v čt 14. červen 2018
od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1, v
zasedací místnosti č. 48/Konírna, přijímají zde uvedené usnesení:
Požadujeme, aby do konce letošního roku (2018) bylo certifikováno systémem
FSC deset procent plochy, kterou obhospodařují státní lesy. Jedná se o
přijatelnou výměru v rozloze cca 150 tisíc ha. Každá státní firma by se podle
našeho názoru mohla zapojit do řešení problému podle svých možností. Například
podílem Lesy České republiky, s.p. (cca 125 tis. ha), Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
(cca 15 tis. ha) a národní parky (cca 10 tis. ha). Krkonošský národní park má
certifikované lesy na cca 36 tis. ha, takže lesy národních parků už tuto podmínku
splňují nad rámec požadovaného. Důvodem našeho požadavku je potřeba českého
nábytkářského průmyslu na dřevní surovinu s certifikátem FSC, kterou nutně
potřebujeme pro významné obchodní partnery. Žádáme, aby vláda České republiky
jako pověřený správce státního majetku přistoupila k potřebě certifikace FSC
s náležitou péčí dobrého hospodáře. Žádáme, aby vládní činitelé a zejména
ministerstvo zemědělství a ministerstvo obrany, jako pověřené orgány zvážili dopady,
které může nedostatek FSC suroviny na trhu způsobit. Ztráta 4.000 pracovních míst
a ztráta obratu 3 miliardy Kč. Vyčíslit morální škodu takovéhoto postupu je téměř
nemožné. Valná část těchto pracovních míst je v odlehlých obcích, kde nejsou jiné
pracovní příležitosti.
Jsme si vědomi určitých nákladů na zavedení a udržování certifikace FSC. Tuto
certifikaci ovšem společnosti zaměřené na výrobu nábytku potřebují pro zachování
konkurenceschopnosti a expanzi na světové trhy. Naléhavě tímto žádáme součinnost
všech pověřených orgánů. Bez aktivního přístupu nebude značná část
nábytkářského průmyslu v brzké budoucnosti schopna své výrobky v plné míře
distribuovat na vyspělé trhy. Tím by nábytkářský průmysl nebyl schopen si udržet
dlouhodobě budovaná pracovní místa, která nemalou měrou přispívají do státního
rozpočtu.
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