Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
a Agentura Lesnických Iniciativ APICON, s.r.o.
Vás zvou na

odborné a diskuzní setkání

Současnost a budoucnost
lesnictví a zpracování dřeva
Program semináře za účasti náměstka ministra zemědělství pro řízení Sekce lesního hospodářství
Mgr. Patrika Mlynáře má za cíl poukázat na kritické prvky současné struktury vztahů v lesnictví
a zpracování dřeva (kapacita a hodnota zpracování) a předložit varianty jejich vývoje. Aktuálně se
v lesnictví a zpracování dřeva diskutuje surovinová politika dřeva ve vazbě na dramatickou energetickou
situaci a ekologii ze změn klimatu.

→ Jaké jsou možnosti řešení exportu a nedostatku dříví pro zpracovatele v ČR?
→ Jak vyřešit riziko změny druhové skladby porostů z 90% závislosti zpracovatelů na smrku?
→ Seminář představí zatím nikde nepublikovaná data a jejich interpretaci
na horizontu vývoje do roku 2035.

Přijďte se dozvědět víc o celkové situaci v ČR a sdělte
v diskuzi svůj názor na další směřování našeho oboru!

Termín
středa 15. června 2022

Místo

Art & Event Gallery Černá labuť, 8. patro, Na Poříčí 25, Praha 1, www.cernalabut.cz

Program
12:30–13:00 Příchod hostů
13:00–14:30 Prezentační část
Trh z pohledu legislativy a požadavků na dřevozpracující provozy
•
•

Zákonné požadavky v ČR ve srovnání s EU
Omezení ve zpracování dřeva

Lesnicko-dřevařský trh ČR v číslech a trendech
•
•

Vývoj a změny toku dříví v ČR (zdroje dříví a jeho spotřeba ve zpracovatelských kapacitách, informace
o spotřebě sortimentů surového dříví)
Změny v obchodě dříví, řeziva, plošných materiálů, nábytku a dřevostaveb v ČR

Vývoj a budoucí podoby vztahů v lesnicko-dřevařském sektoru
•
•
•

Podnikání a inkluzivní podnikání
Přidaná hodnota, zisk a hodnotový řetězec
Vlastnictví lesa a vlastnictví práva účasti společnosti

Proč exportujeme surové dříví a nemáme dostatečnou zpracovatelskou kapacitu?
•

Možnosti realizace změn vztahů v lesnictví a zpracování dřeva na příkladech z praxe

14:30–15:00 Přestávka s občerstvením
15:00–16:00 Diskuzní část
Diskuze o nezbytných změnách ve vztazích a řízení toku dřeva v ČR

Registrace nejpozději do 7. června na webové stránce akce nebo e-mailem
na info@vvud.cz, tel. 739 617 199.
Cena semináře 1150 Kč včetně DPH/1 osoba, obsahuje elektronickou podobu reportů ČR a EU za rok 2021
a předplatné na reporty roku 2022. Podmínkou účasti na akci je registrace a uhrazení účastnického poplatku
před datem konání akce. Pokyny k platbě: Daňový doklad bude vystaven podle identifikačních údajů v registraci.
Poplatek 1 150 Kč vč. DPH na osobu uhraďte na účet u FIO Banka – 2900972576/2010. Do poznámky uveďte vaše
jméno, variabilní symbol 60.
Organizační zajištění a moderování: Ing. Ivana Duchoňová, www.drevarskyustav.cz.

