
czech business council for sustainable development - forest industry group

CBCSD ForeSt BaSeD InDuStry
Cílem praCovní skupiny je definovat a podporovat  udržitelný rámeC rozvoje lesniCko dřevařské-
ho průmyslu ve všeCh relevantníCh vazbáCh  hodnotového řetězCe podílejíCíCh se na uspokojování 
potřeb  současné a budouCíCh generaCí

PRIORITY:

VYTVOŘENÍ KAPACITY A ZÍSKÁNÍ POZORNOSTI PROBLEMATICE UDRŽITELNOSTI V LESNICKO-DŘEVAŘ-
SKÉM PRŮMYSLU
Role pracovní skupiny v propojení podnikatelských, vládních a nevládních organizacích majících vliv na změnu legisla-
tivy a hospodářské politiky v lesnictví a zpracování dřeva . 

UPLATNĚNÍ OBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ A SUROVIN 
Podpora spotřeby dřeva jako materiálu ve všech relevantních podobách materiálového využití.

BIO EKONOMIKA
Podpora politiky bio ekonomiky založené na konverzi přístupu zpracování dřeva z masové produkce do diverzifikace 
produktů na bázi dřeva nahrazující produkci odvětví s vysokým impactem na zhoršování životního prostředí

UDRŽITELNÁ ENERGIE
Závazky České republiky v ambiciozních a nutných plánech na změnu struktury energetické produkce a zmírnění dopa-
dů klimatických změn vyžadují drastické navýšení použití dříví.  Legislativa však musí přijmout řešení, která nezvyšují 
náklady a nesnižují dostupnost dříví pro zpracování. Zvýšená spotřeba dříví ve stavbách, nábytku a dalších aplikacích 
má významný vliv na snižování spotřeby fosilních paliv a emisí CO2.

S PRAXÍ PROPOJENÉ VÍCEOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Lesnická udržitelnost v praxi potřebuje rozvíjet znalosti ve více provázaných úrovních znalostí a dovedností. Střední od-
borné a vysoké školy musí kromě specializace rozvíjet schopnosti pro vzájemnou komunikaci současných a budoucích 
příležitostí a hrozeb. Podpora motivace firem ke spolupráci se školstvím musí být součástí státní politiky zaměstnanosti.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE
Usilovat o co nejtěsnější spolupráci všech asociací, sdružení, firem a jednotlivců na podporu a prosazování společných 
zájmů při komunikaci se zástupci  zainteresovaných stran, vlády, ministerstev a všech státních a nestátních organizací 
podílejících se na rozvoji a úspěšnosti principů udržitelnosti lesnicko dřevařského odvětví v ČR a v zahraniční.

Pracovní skupina FOREST  BASED INDUSTRY podporuje opatření která zvyšují využitelnost dříví pro účinné 
použití  v produktech a aplikacích vhodných k omezování rizik  z neudržitelných forem hospodaření a spotře-
by. 
PODPORUJEME:

• udržitelný ekonomický rozvoj jako předpoklad zdrojů účinných investic
• rozvoj konkurenceschopnosti umožňující nové investice do mnohem účinnějších a klimatu přátelštějších 

technologii
• zajištění konkurenční cenové úrovně pro dříví které umožňují intenzivní použití dříví  ve zpracování a využití 

výrobků ze dřeva 
• zvyšování  dostupnosti udržitelných a obnovitelných surovin jakou je i dřevo
• zvyšování  spotřeby obnovitelných materiálů  ( konstrukce, okna, podlahy, nábytek...)
• hierarchizaci materiálového využití: opětovné použití a recyklace upřednostnit před energetickým užitím
• vytvoření a podporu zdrojů pro výzkum, vývoj a transfer znalostí a technologii

NEPODPORUJEME:
• novou a překrývající regulaci která způsobuje nejistotu v odvětví a oddaluje rozhodování o investicích a brání 

dosahování cílů užitelného rozvoje
• omezování, nepřímé i přímé regulování  nebo zavádění daní z využívaní obnovitelných zdrojů (místo toho 

uplatňovat podporu účinného a efektivního využívaní obnovitelných zdrojů, podporovat kvalitu)

Pracovní skupina  FOREST BASED INDUSTRY bude usilovat o to aby Česká republika poskytova-
la konkurenční a inovativní podnikatelské prostředí pro  výrobu, zaměstnanost, investice a spo-
třebu v parametrech nejlepší praxe udržitelného rozvoje. 
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Pracovní skupina FOREST BASED INDUSTRY bude rozvíjet kapacitu a vytvoří týmy (projekty):

 ≡ Optimalizace hodnotového řetězce 
 » zajišťující udržitelné parametry produkce a zdrojů, se zaměřením na zlepšování a vytváření podmínek pro praxi 
udržitelného Procurement and Sourcing

 ≡ NLP - hospodářská strategie státu
 » rozvoj a implementace „udržitelné“ verze Národního lesnického programu doplněného všemi stakeholders a 
prosadit jej jako společný program ministerstev a vlády v rámci střednědobé hospodářské strategie  ČR pro 
lesnictví a zpracování dřeva

 ≡ Green Economy
 »  podporující a prosazující kvalitativní změnu využití dřeva 

 ≡ Komunikace, dialog
 »  udržitelnosti v lesnictví a zpracování dřeva odpovědný za aktivní propagaci principů a potřeb rozvoje vzájemné-
ho dialogu v lesnictví a zpracování dřeva

Aktivita:
-  podpora začlenění  dřeva mezi strategické suroviny v rámci agendy a legislativy Surovinové politiky státu, (vytvo-

řen  poziční dokument, předán a projednán s ředitelem sekce poradců vlády ČR panem Špidlou za účelem zahájení 
dialogu o začlenění dřeva mezi strategické suroviny)

- podpora aktualizace NLP (Národní lesnický program) jako podprocesu rozvoje hospodářské politiky státu v lesnic-
tví a zpracování dřeva a propojení této aktivity s  podporou Green Economy , zejména v aplikaci kvality pro stavění 
ze dřeva podle vzoru z Kanady LEED certifikace a zapojení se do World Green Building Council, případně adoptovat  
nějakou silnou aktivitu v rámci EU a CEI-BOIS

- spolupracovat s Technologickou platformou pro lesnictví v oblasti inovací a transferu znalostí v oborech lesnictví a 
zpracování dřeva, BREAM ČR pro podporu materiálového využití dřeva v budovách

- spolupráce s oborovými asociacemi na prosazování kvalit udržitelnosti v produkci a ve spotřebě produktů na bázi 
dřeva,

Aktivity pracovní skupiny a týmy budou aktualizovány jednou ročně  na základě výroční zprávy skupiny a zhodnocení 
výsledků činnosti.

NÁVRH ROBERT BABUKA, APICON, S.R.O.
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VÝZVY
LESNICTVÍ A 
ZÁSOBOVÁNÍ DŘÍVÍM

 »Dříví a lesnické služby
 »Logistika dříví a výrobků
 »Odpovědné využití lesů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 »Růst spotřeby dříví
 »Účinnost zdrojů
 »Ochrana lesů, ovzduší, 
vody a půdy

LOGISTIKA

 »Podpora exportu přidané 
hodnoty

 »Optimalizace dopravy
 »Logistika

VÝZKUM A INOVACE

 »Struktura zdrojů 
 »Mezinárodní zapojení
 »Financování

BIO EKONOMIKA

 »Příležitosti bio-ekonomiky
 »Politika bio-ekonomiky

ENERGETIKA A KLIMA

 »Klimatické změny  a emise
 »Energetická účinnost
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