1

Představení Lesnicko-dřevařské
komory ČR a její aktuální činnosti

Trvale udržitelné hospodaření v lesích II
seminář „Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU“
8. března 2018, Třeboň
Ing. Andrea Pondělíčková
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Důvody vzniku Lesnicko – dřevařské komory ČR
 Dlouhodobá roztříštěnost zájmových oborových organizací
 Naléhavost k vytvoření subjektu, který se stane zastřešujícím
reprezentantem lesnicko-dřevařských organizací a bude
relevantním partnerem pro orgány veřejné správy, podnikatele,
politickou reprezentaci, bankovní sektor a média

 Stávající ekonomická situace v oboru a jeho postavení v rámci
komplexního agrárního sektoru
 Nezastupitelnost dlouhodobě budované pozice zastřešující
organizace a zřetelný zájem AK ČR o aktivní působení a zastoupení
relevantního subjektu za lesnicko-dřevařský sektor
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Přehled profesních asociace a sdružení
lesnicko – dřevařského sektoru v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR
Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR
Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR
Česká komora odborných lesních hospodářů
Sdružení lesních školkařů ČR
Sdružení taxačních kanceláří
Česká lesnická společnost
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Právní postavení LDK ČR
 LDK byla založena v prosinci 2013
LDK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního
hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f)
zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.
 LDK ČR je zájmovým společenstvem ve smyslu statutu Agrární
komory České republiky.
 LDK ČR je právnickou osobou, registrovanou pod IČ 02472619.

5

Předmět činnosti ( výtah ze Stanov LDK ČR)
Hlavními činnostmi LDK ČR jsou zejména:
 Identifikace, formulace a uplatňování společných zájmů sdružených
právnických osob vůči orgánům veřejné správy, podnikatelům, jakož
i jiným osobám, jejichž činnost souvisí s lesnicko-dřevařským sektorem.
 Trvalé úsilí o vyvážené fungování oboru, zkvalitnění podnikatelského
prostředí a dodržování etických zásad podnikání.
 Podpora a aktivní participace na přípravě a oponentuře legislativních,
regulačních a doporučujících opatření na úrovni státu a evropských
orgánů.
 Navazování a prohlubování spolupráce s ostatními oborovými svazy
a společenstvy, která mají k problematice lesnictví a dřevozpracujícího
průmyslu vztah, nebo navazují na jeho činnost.
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Vedlejšími činnostmi LDK ČR jsou zejména:
 Zajišťování publikační a propagační činnosti, zejména ve prospěch
českého lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu jak v tuzemsku, tak
i v zahraničí.
 Provozování lesnicko-dřevařského informačního monitoringu.
 Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti
a marketingu pro oblast zpracování lesnické produkce, služeb
a dřevařských produktů.
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Teze programového zaměření LDK ČR
 Podíl na tvorbě programů a prováděcích předpisů pro poskytování podpor
a prostředků z rozpočtu EU a ČR,
 podíl na definici a aktualizaci státní lesnické politiky s přesahem do
zpracovatelských odvětví,
 podpora dostupnosti dřevní hmoty pro regionální dřevozpracující kapacity,
 revize sledovaných odvětvových ukazatelů a šetření,
 zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu,
 účinný lobbying ve prospěch lesnicko-dřevařského sektoru,
 rehabilitace lesnictví a funkce lesníka jako spolutvůrce krajiny v očích
veřejnosti, sbližování názorů ekologů, lesníků a zemědělců.
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Hlavní problémy
lesnicko – dřevařského sektoru v ČR








Silný vliv státu na lesnictví
Neexistující komplexní statistika o sektoru
Zaměstnanost a sociální situace na venkově
Slabá podpora tuzemského dříví jako místní obnovitelné suroviny
Nedostatečná podpora místnímu zpracování dříví
Roztříštěnost lesnických a dřevařských profesních sdružení
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Aktuální seznam členů LDK ČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu
Sdružení lesních školkařů
Česká lesnická společnost
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Lesnická práce, s.r.o.
DYAS EU, a.s.
Dřevoprodukt, s.r.o.
ČZU Praha, Fakulta lesnická a dřevařská
MENDELU Brno, lesnická a dřevřská fakulta
Střední lesnická škola Hranice
VOŠ lesnická a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek
Česká lesnická akademie, Trutnov
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Přehled stěžejních aktivit LDK ČR
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Podpora založení Lesnicko-dřevařského fondu
Zelená nafta pro lesnictví
Iniciace vzniku a podpora komoditní rady pro dřevo při AK ČR
Aktivní osobní jednání se zástupci vedení a poradců ministra
zemědělství
Prosazování zájmů dřevozpracovatelů vůči MPO
Oponentura a protinávrhy ke změnám obchodní politiky LČR
Podpora odbornému lesnickému školství v rámci aktivit Agrární
komory
Zapojení do České technologické platformy pro zemědělství
Problematika certifikace lesních majetků a C-o-C v ČR
Neexistující komplexní statistika l-d sektoru
Podpora přípravy Center odborného vzdělávání pro studenty
středních lesnických škol
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Realizované projekty LDK
• Komora získala dotaci MZe na řešení projektu – „Komunikační
strategie na podporu a propagaci využívání dřeva a výrobků ze
dřeva“ (realizace říjen – prosinec 2016).
• V r. 2016 byl prostřednictvím LDK realizován projekt ČRA
v rámci rozvojové pomoci ( Local Small Scale Projects) spolupráce Národní asociace mongolských zemědělských
družstev a členů LDK.
• V r. 2017 byl z dotace MZe podpořen projekt s názvem „Posílení
aktivní komunikace lesnicko-dřevařského sektoru“.
• Od r. 2017 je LDK zapojena do činností České technologické
platformy pro zemědělství
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Pořádání odborných seminářů
 Komora pravidelně organizuje odborné semináře k aktuálním
tématům, na které zve experty a osobnosti nejen z řad svých
členů, např. :
• k podobě zákona o zřízení Lesnicko-dřevařského fondu,
• školení k uplatnění zelené nafty v lesnictví,
• seminář k podobě Center odborného vzdělávání,
• prezentace koncepce Dlouhodobé komunikační strategie v l-d
sektoru.
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Propagace LH, členů LDK a aktuálních témat l-d
sektoru
• LDK pravidelně vyplňuje 4-stránkový prostor v informačních
novinách AK Zpravodaj AGRObase
a příležitostně v příloze Zemědělce, zprávy přebírá i webový
portál AK.
• LDK se prezentuje na stánku AK na oborových výstavách Silva
Regina v Brně a Země živitelka v Českých Budějovicích. LDK
byla uvedena jako jeden ze sponzorů na lednovém plesu AK
v Praze na Žofíně. Prostřednictvím projektu NNO se LDK
prezentovala i na stránkách Lesnické práce a Silvaria.
• LDK vydává tiskové zprávy k aktuálním sektorovým tématům.
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Dosavadní „počiny“ a témata spolupráce
 Spolupráce v oblasti revize statistických dat za lesnickodřevařský sektor,
 monitoring aktuálních informací za celý agrární sektor včetně
iniciativ a příprav legislativních směrnic na úrovni EU,
 možnost založení odborné komise pod AK – stanoviska
z odborných komisí jsou předkládány představenstvu AK
a následně jsou uplatňovány na Mze,
 podpora komunikace a osvěty,
 zapojení do činnosti ČTPZ,
 uplatnění připomínek k legislativním návrhům i TN
prostřednictvím AK - povinné připomínkové místo.
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Lesnicko – dřevařská komora ČR
jako zájmové sdružení, působící při Agrární komoře ČR,
má ambice hledat a následně prosazovat
společné zájmy lesnicko – dřevařského sektoru
České republiky.

DĚKUJI ZA POZORNOST.
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