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Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

je mi ctí být v čele státního podniku Lesy České republiky a moci hodnotit uplynulý rok 2014. Byl to rok, 
ve kterém jsme dosáhli rekordního hospodářského výsledku v historii podniku. Ten byl dán jak příznivý-
mi podmínkami na trhu, tak také naším společným pracovním úsilím. Potěšující je, že jsme byli schopni 
daného výsledku dosáhnout při standardní výši těžby a současně při vysoké úrovni péče o les, investice 
do lesnické infrastruktury nevyjímaje.

V průběhu roku jsme věnovali značnou pozornost komunikaci s veřejností, jakož i komunikaci v rámci pod-
niku. Naším cílem bylo a je obnovit důvěru veřejnosti, ale i kolegů v činnost podniku a jeho vedení. Usilu-
jeme o nastolení korektní a přitom konstruktivní firemní kultury, která by měla být korunována společnou 
sdílenou vizí, jasným pochopením pravidel kompetencí a odpovědností. Snažíme se přesvědčit veřejnost, 
že hospodaříme se státním bohatstvím odpovědně a efektivně, s ohledem na přírodu. Naším cílem je trvalá 
udržitelnost hospodaření, za kterou je skryta snaha o zabezpečení produkčních i mimoprodukčních funkcí 
lesa pro další generace.

Jednou z podstatných událostí minulého roku, která významně zasáhla do fungování podniku, byl probí-
hající proces církevních restitucí. Ačkoliv se jedná o mimořádně složitou a náročnou záležitost, byli jsme 
schopni se v této oblasti výrazně posunout k cílovému řešení jednotlivých případů.

V průběhu celého roku jsme se současně zaměřovali i na zvýšení efektivity podniku – například jsme při-
stoupili k řadě úsporných opatření, zejména v oblasti čerpání externích služeb.

Nezabývali jsme se však pouze operativními činnostmi, ale významně jsme se posunuli také v koncepč-
ní oblasti fungování podniku. Výsledkem je mimo jiné fakt, že jsme v závěru roku 2014 představili a také 
úspěšně obhájili „Koncepci strategického rozvoje podniku na období let 2015 až 2019“ poskytující zaměst-
nancům podniku i veřejnosti informaci o filosofii a základní strategii LČR pro následující období.

Domnívám se, že v průběhu minulého roku LČR významně upevnily svoji pozici i v oblasti obecné společen-
ské přínosnosti. Kromě nastartování řady veřejně prospěšných programů také podruhé významně přispěly 
odvodem finančních prostředků z vlastního hospodaření do státního rozpočtu, tentokrát ve výši 6,5 miliard 
korun.

Pevně věřím, že se tak Lesy České republiky mohou prezentovat doma i v Evropě jako silný, stabilní, ote-
vřený a stále se rozvíjející podnik. Podnik, který odpovědně a hospodárně nakládá se státním majetkem, 
zvyšuje jeho hodnotu, produkuje objektivní finanční rentu, hospodaří s  ohledem na  přírodu a  podílí se 
na zlepšení sociální situace ve státě.
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V roce 2015 nás kromě dalšího odvodu do státního rozpočtu čeká řada úkolů. Zcela jistě budeme usilovat 
o udržení vysokého standardu hospodaření, ale i  vysokého standardu péče o  les a spravovaný majetek 
obecně. Rádi bychom v tomto roce s konečnou platností dokončili proces majetkového vyrovnání s církve-
mi a náboženskými skupinami včetně nutných souvisejících organizačních změn. Dále hodláme předložit 
další z řady koncepčních strategií (např. Koncepce obnovy lesa; Koncepce řešení krizových situací apod.). 
Aktivně pracujeme na přípravě a realizaci veřejné soutěže na lesnické služby, zavádíme principy procesního 
řízení podniku, rozvíjíme aktivity v sociální oblasti, připravujeme koncepční obnovu ICT technologií apod. 
Naším cílem je vytvořit z podniku sebevědomou moderní firmu pracující na základech týmové spolupráce, 
hospodárnosti a transparentnosti. Pevně věřím, že se nám to společným úsilím podaří.

Dovolte mi, abych Vám závěrem poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál hodně společných úspěchů 
v dalším období.

S pozdravem Lesu zdar!

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Generální ředitel
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Hlavní události roku

Rok 2014 byl pro státní podnik Lesy ČR mimořádný. Dne 14. dubna 2014 byl jmenován generálním ředite-
lem podniku Daniel Szórád. Hned poté začal proces otevřených výběrových řízení na obsazení ředitelských 
pozic. Začátkem června byl vrcholový management podniku kompletní. Výrobně-technickým ředitelem se 
stal Václav Lidický, správním ředitelem Igor Kalix, obchodním ředitelem Radovan Srba a  ekonomickým 
ředitelem Karel Buchta.

Nový management podniku se vydal cestou otevřenosti a transparentnosti zakázek či služeb s cílem ukončit 
veškeré nevýhodné smlouvy či zlevnit předražené externí služby, a to až o 50 procent původní ceny.

Z hlediska zajištění lesnického hospodaření a péče o drobné vodní toky to byl rok standardní. Přestože byla 
velmi krátká doba od nástupu nového vedení podniku do vyhlášení pětiletého tendru na lesnické činnos-
ti ve 27 smluvních územních jednotkách, podařilo se několik zásadních změn. Zejména se navýšil počet 
smluvních územních jednotek pro komplexní lesnickou zakázku. Na třech dalších smluvních územních jed-
notkách se na jeden rok pilotně oddělila pěstební a těžební činnost. Do smluv byl nově začleněn aspekt 
transparentního zaměstnávání. Smluvní partneři tak mají nově povinnost pravidelně poskytovat informace 
o osobách, které se podílejí na plnění zakázky. Další novinkou pro smluvní partnery je povinnost prodávat 
určený objem vyrobené smrkové kulatiny prostřednictvím elektronického aukčního systému LČR.

V souladu s platnou legislativou a schválenými lesními hospodářskými plány byly i v roce 2014 trvale za-
jišťovány veškeré činnosti spojené s řádnou péčí o  les. Lesy ČR byly dozorovány v rámci certifi kace lesů 
v systému PEFC a v těchto kontrolách uspěly. Podnik tak prokázal své trvale udržitelné hospodaření ve spra-
vovaných lesích.

Rok 2014 lze hodnotit jako poměrně příznivý i z hlediska minimálního výskytu živelních kalamit. V květnu 
způsobil silnější vítr a vydatné srážky škody na 250 tisících m3 dříví v Moravskoslezském a Zlínském kraji. 
Šlo však pouze o regionální živelní události, jejichž podíl se udržel ve výši 13,8 % celkových těžeb. Podíl 
kůrovcových těžeb se podařilo udržet na úrovni minulých let. Více než v jiných regionech se kůrovec vysky-
toval na severovýchodní Moravě.

V druhé polovině roku se výrazným způsobem zrychlilo vyřizování výzev oprávněných osob na vydávání 
církevního majetku na základě zákona o církevních restitucích. Lesy ČR tak ke konci roku uzavřely s opráv-
něnými osobami dohody o vydání pozemků o celkové výměře 56 878 ha a 163 staveb.



Co víte  
o dřevě?
Dřevo jakých 
jehličnatých 
dřevin nemá 
pryskyřičné 
kanálky:

a) smrk
b) jedle
c) douglaska
d) borovice?



b) jedle

Pryskyřičné  
kanálky jsou  
tvořeny rozestou-
penými buňkami, 
ze kterých se  
vylučuje prysky-
řice. Vyskytují se 
u většiny našich 
jehličnanů s vý-
jimkou jedle, tisu 
a jalovce. U list-
natých dřevin se 
nevyskytují.?
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V roce 2014 Lesy ČR zorganizovaly téměř 950 přednášek, besed, vycházek a dalších akcí pro veřejnost vě-
novaných lesu a lesnictví. V celé republice se jich zúčastnilo 134 tisíc návštěvníků. Lesy ČR se v průběhu 
roku zapojily také do akcí celospolečenského významu. Lesy ČR také v prosinci 2014 převedly na účet České 
národní banky v rámci druhého mimořádného odvodu fi nancí do státního rozpočtu část svých volných fi -
nančních prostředků ve výši 6,5 miliard korun. 

Státní podnik Lesy ČR ukončil rok 2014 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 8,0 miliard korun. 
Do této částky se promítla rezerva na pěstební činnost z minulých let ve výši 1,9 miliard korun. Ve státních 
lesích se v roce 2014 vytěžilo 7,975 milionů m3 dříví. Také se podařilo obnovit 13,6 tisíc hektarů lesa, z toho 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin při první obnově činil 42,8 procent. Naléhavá výchova porostů 
do věku 40 let se týkala 35,7 tisíc hektarů lesa.

Hlavní události roku
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Profil státního podniku

Základní ustanovení

1. Právní forma
Lesy České republiky, s.p. (dále Lesy ČR nebo LČR), byly založeny zakládací listinou Ministerstva zeměděl-
ství České republiky č. j. 6677/91-100 ze dne 11. 12. 1991 jako státní podnik podle zákona č. 111/1990 Sb., 
o státním podniku. Tato zakládací listina byla následně dne 12. 8. 1997 rozhodnutím Ministerstva zeměděl-
ství České republiky č. j. 3217/97-1000 přizpůsobena zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.

Hospodaření podniku se řídí rovněž statutem vydaným Ministerstvem zemědělství České republiky dne  
10. 9. 2013 pod č. j. 57493/2013-MZE-12141. Státní podnik Lesy České republiky, s.p., je zapsán v obchod-
ním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Hradci Králové v  oddílu A  XII, vložka 540, identifikační číslo  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451; den zápisu 1. 1. 1992.

2. Sídlo
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ: 501 68

3. Hlavní předmět podnikání
•	 	Prostřednictvím	vybraných	podnikatelských	subjektů,	příp.	ve vlastní	režii,	zajišťuje	provádění	činností	

zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů;
•	 	výkon	veškerých	 vlastnických	práv	 k majetku	 státu,	 ke  kterému	má	 státní	 podnik	právo	hospodařit,	

s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem;
•	 	výkon	 práva	 hospodařit	 k  lesům,	 které	 jsou	 ve  vlastnictví	 státu,	 k  nimž	 má	 státní	 podnik	 Lesy	 

České republiky právo hospodařit;
•	 	výkon	práva	hospodařit	k ostatnímu	movitému	a nemovitému	majetku,	který	je	ve vlastnictví	státu	a byl	

svěřen k plnění jeho úkolů a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jmé-
nem a na vlastní odpovědnost;

•	 	výkon	 práv	 a  povinností	 vlastníka	 lesa	 podle	 lesního	 zákona	 u  lesů,	 které	 jsou	 ve  vlastnictví	 státu	
a k nimž má podnik právo hospodařit; 

•	 	činnost	odborného	lesního	hospodáře;
•	 	výkon	ochranné	služby	v lesích.

4. Ostatní předmět podnikání
Ostatní předmět podnikání je uveden v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
kde je v oddílu A XII, vložka 540, zapsán úplný předmět podnikání.
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5. Zásady hospodářské činnosti
Lesy ČR plánují a realizují lesnické činnosti tak, aby byl vytvořen optimální vztah mezi plněním všech funkcí 
lesů jimi obhospodařovaných a tržním ekonomickým prostředím.

Využívají k tomu principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, které je předpokladem trvalé produkce 
kvalitní dřevní hmoty, při respektování a rozvíjení všech ostatních, zejména mimoprodukčních funkcí lesů.

Plánování a provádění činností v lesích směřuje k zabezpečení trvalého souladu mezi potřebou, tvorbou 
a využitím vlastních fi nančních prostředků a k co nejhospodárnějšímu využití účelových příspěvků ze státní-
ho rozpočtu a z jiných zdrojů. Těmto základním principům se trvale přizpůsobuje konkrétní náplň předmětu 
činnosti LČR i jejich organizační uspořádání.

Profi l státního podniku
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Organizační uspořádání

1. Generální ředitel

V  čele podniku je generální ředitel, který podnik řídí, odpovídá za  jeho činnost a  jedná jeho jménem  
ve všech záležitostech. Generální ředitel je statutárním orgánem podniku a je takto zapsán v obchodním 
rejstříku.

Generálního ředitele jmenuje a odvolává z funkce ministr zemědělství. Generální ředitel jmenuje a odvo-
lává své zástupce (výrobně-technický ředitel, správní ředitel, obchodní ředitel, ekonomický ředitel), kteří 
ho v době jeho nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu jeho práv a povinností. Ředitelé úseků jsou jako 
zástupci statutárního orgánu zapsáni v obchodním rejstříku. Generální ředitel stanoví pořadí, ve kterém jej 
zástupci zastupují.

Generální ředitel jmenuje a odvolává další vedoucí zaměstnance, a to vedoucí organizačních jednotek:
•	 	ředitel	závodu,
•	 	ředitel	krajského	ředitelství,
•	 	lesní	správce,
•	 	vedoucí	správy	toků.

2. Vedení podniku k 31. 12. 2014

Vedení podniku tvoří generální ředitel a ředitelé odborných úseků, kterými jsou: 
•	 	výrobně-technický	ředitel,
•	 	správní	ředitel,
•	 	obchodní	ředitel
•	 	ekonomický	ředitel.

3. Zásady rozhodování

Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech podniku, pokud nejsou vyhrazeny zákonem do působ-
nosti zakladatele. V otázkách vymezených zákonem o státním podniku a statutem podniku rozhoduje po vy-
jádření či souhlasu zakladatele a dozorčí rady.

4. Struktura Lesů ČR

Lesy ČR se organizačně člení na Ředitelství a organizační jednotky, kterými jsou lesní závody, semenářský 
závod, správy toků a krajská ředitelství. Krajským ředitelstvím jsou dále podřízeny lesní správy.

Vývoj počtu organizačních jednotek vždy k 31. 12.
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

KŘ    13 13 13 13 13

LS    77 77 77 77 77

LZ, SZ   6 6 6 6 5

ST    6 6 6 6 6
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Základní organizační struktura k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2014

Ředitelství podniku
Ředitelství zabezpečuje funkce spojené s právní subjektivitou a strategickým řízením podniku a dále zajiš-
ťuje jednotné lesnické, obchodní, ekonomické, personální a správní řízení.

Úseky a odbory ředitelství
K zabezpečení odborných funkcí ředitelství slouží jednotlivé odborné úseky, kterými jsou úsek generální-
ho ředitele, úsek výrobně-technického ředitele, úsek správního ředitele, úsek obchodního ředitele a úsek 
ekonomického ředitele. Úseky se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Všechny úseky 
a odbory v mezích svých působností vzájemně spolupracují při plnění úkolů podniku a zabezpečování jeho 
poslání.

Ředitelství přímo řídí 13 krajských ředitelství, 4 lesní závody, 1 semenářský závod a 6 správ toků. Krajská 
ředitelství přímo řídí 77 lesních správ. Úseky a odbory v rozsahu své odborné působnosti metodicky řídí 
a usměrňují organizační jednotky.

Organizační uspořádání

Organizační jednotky
Krajská ředitelství (13) Odbor kanceláře GŘ

Odbor interního  
auditu

Odbor právní

Odbor personální  
a ekonomiky práce

Organizační jednotky 
Lesní správy (77)

Organizační jednotky 
Lesní závody (4)

ÚSEK EKONOMICKÉHO 
ŘEDITELE

ÚSEK VÝROBNĚ- 
-TECHNICKÉHO ŘEDITELE

Organizační jednotky 
Správy toků (6)

Semenářský závod 
Týniště nad Orlicí

ÚSEK OBCHODNÍHO 
ŘEDITELE

ÚSEK SPRÁVNÍHO 
ŘEDITELE

Lesy České republiky, s.p.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
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Organizační struktura OJ KŘ, stav k 31. 12. 2014

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

KŘ  
Brandýs  

nad Labem

LS  
Nymburk

LS  
Rychnov 

nad 
Kněžnou

LS  
Nasavrky

LS  
Česká Lípa

LS  
Žatec

LS  
Toužim

LS  
Železná 

Ruda

LS  
Český 

Rudolec

LS  
Třebíč

LS  
Strážnice

LS 
Rožnov  

pod 
Radhoštěm

LS  
Javorník

LS  
Město 

Albrechtice

LS  
Karlovice

LS  
Bruntál

LS  
Janovice

LS  
Vítkov

LS  
Opava

LS  
Ostrava

LS  
Frýdek- 
-Místek

LS  
Jablunkov

LS  
Ostravice

LS  
Frenštát  

pod 
Radhoštěm

LS  
Jeseník

LS  
Loučná nad 

Desnou

LS 
Hanušovice

LS  
Ruda  
nad  

Moravou
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Přehled majetku ve správě Lesů ČR

Organizační uspořádání

0 20 40 60 80 100 Km

LHC s platností od 1.1.2014

LHC s platností od 1.1.2015

LHC s platností od 1.1.2016



Znáte 
dobře váš 
les?
Která část dubu 
se používá 
k lékařským 
účelům:

a) kůra
b) plod
c) dřevo
d) list?



a) kůra

Dubovou 
kůru používá 
lidstvo k léčení 
od nepaměti, má 
totiž nejvyšší 
obsah účinných 
látek z celého 
stromu a zároveň 
je snadno 
dostupným 
lékem na mnoho 
zdravotních 
potíží. ?
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Organizační mapa Lesů ČR
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Personální obsazení a orgány státního podniku 

Statutární orgán a jeho zástupci k 31. 12. 2014

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel

Ing. Václav Lidický
výrobně-technický ředitel

Ing. Igor Kalix, MBA
správní ředitel

Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel

Ing. Karel Buchta, Ph.D.
ekonomický ředitel

Personální změny od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015:
Dne 11. 4. 2014 bylo zrušeno Ing. Michalu Gaubemu, MBA pověření výkonem funkce generálního ředitele a dne 
14. 4. 2014 byl do funkce generálního ředitele (statutárního orgánu) jmenován Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Dne 16. 4. 2014 se změnilo pořadí zástupců statutárního orgánu: 1. ředitel lesního a vodního hospodářství 
– Ing. Pavel Indra, 2. ekonomický ředitel – Ing. Michal Gaube, MBA, 3. správní ředitel – Ing. Jiří Červenka,  
4. výrobní ředitel – Ing. Zdeněk Sýkora.

S účinností ke dni 30. 4. 2014 byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru se správním ředitelem 
Ing. Jiřím Červenkou a výrobním ředitelem Ing. Zdeňkem Sýkorou.

Dne 31. 5. 2014 byl odvolán z funkce ředitele lesního a vodního hospodářství Ing. Pavel Indra a s účinností 
ke dni 1. 6. 2014 byl změněn název úseku ředitele pro lesní a vodní hospodářství na úsek výrobně – technic-
kého ředitele a úsek výrobního ředitele na úsek obchodního ředitele.

Do funkce výrobně-technického ředitele byl ode dne 1. 6. 2014 jmenován Ing. Václav Lidický a do funkce 
obchodního ředitele Ing. Radovan Srba, funkci správního ředitele zastává od 1. 6. 2014 Ing. Igor Kalix, MBA.

S  účinností ke  dni 31. 5. 2014 byla uzavřena dohoda o  rozvázání pracovního poměru s  ekonomickým  
ředitelem Ing. Michalem Gaubem, MBA a od 11. 6. 2014 byl do  funkce ekonomického ředitele jmenován 
Ing. Karel Buchta, Ph.D.

Dne 1. 7. 2014 se změnilo pořadí zástupců statutárního orgánu: 1. výrobně-technický ředitel – Ing. Václav 
Lidický, 2. správní ředitel – Ing. Igor Kalix, MBA, 3. obchodní ředitel – Ing. Radovan Srba, 4. ekonomický 
ředitel – Ing. Karel Buchta, Ph.D.
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Personální obsazení funkcí ředitelů organizačních jednotek k 31. 12. 2014

Krajská ředitelství
JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel Krajského ředitelství Frýdek – Místek
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství Šumperk
Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., ředitel Krajského ředitelství Brno
Ing. Jan Sovák, ředitel Krajského ředitelství Jihlava
Ing. Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství Choceň
Ing. Jiří Makovec, ředitel Krajského ředitelství Brandýs nad Labem
Ing. Karel Trůbl, ředitel Krajského ředitelství České Budějovice
Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Plzeň
Ing. Miroslav Rozner, ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice
Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitel Krajského ředitelství Hradec Králové

Lesní závody 
Ing. Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Židlochovice
Ing. Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín
Ing. Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Konopiště
Ing. Jan Němický, ředitel Lesního závodu Kladská
 
Semenářský závod
Ing. Zuzana Neznajová, ředitelka Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

Personální obsazení a orgány státního podniku 

zleva:
Ing. Igor Kalix, MBA
Ing. Radovan Srba
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Ing. Václav Lidický
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Dozorčí rada k 31. 12. 2014:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.   - předseda DR
Ing. Jaromír Kříha     - místopředseda DR
Ing. Miroslav Jankovský
JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.
Mgr. Patrik Mlynář
Petr Moravec
Ing. Jiří Snášel
Ing. Tomáš Vrba
PhDr. Jan Závěšický

Šest členů dozorčí rady je jmenováno zakladatelem – Ministerstvem zemědělství ČR, tři jsou voleni z řad 
zaměstnanců podniku.

Personální změny dozorčí rady (DR) od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015:
Dne 18. 2. 2014 odstoupil z  funkce člena DR Mgr.  Jan Sixta a  dne 19. 2. 2014 byl do  funkce jmenován  
JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.

Dne 8. 9. 2014 byli z  funkce člena DR odvoláni prof.  Ing.  Luděk Šišák, CSc. a  Ing.  Miroslav Zámečník 
a do funkce člena DR byli ke dni 9. 9. 2014 jmenováni Petr Moravec a Ing. Tomáš Vrba.

Dne 9. 10. 2014 byl z funkce člena DR odvolán doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. a do funkce člena DR byl 
dne 10. 10. 2014 jmenován PhDr. Jan Závěšický.

Dne 10. 12. 2014 byl z  funkce člena DR odvolán Ing.  Martin Žižka, Ph.D.  a  do  funkce člena DR byl dne  
11. 12. 2014 jmenován Mgr. Patrik Mlynář.

Dne 8. 4. 2015 uplynulo funkční období voleným členům dozorčí rady – Ing.  Jaromír Kříha, Ing. Miroslav 
Jankovský, Ing. Jiří Snášel.

Výbor pro audit k 31. 12. 2014:
Josef Jaroš, MBA    - předseda VPA
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.   - místopředseda VPA
Ing. Tomáš Vrba

Personální změny výboru pro audit (VPA) od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015:
Výbor pro audit byl zřízen rozhodnutím DR ze dne 24. 4. 2014. Členy VPA byli zvoleni Josef Jaroš, MBA,  
Ing. Miroslav Zámečník a Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

Dne 16. 6. 2014 byl předsedou VPA zvolen Josef Jaroš, MBA a místopředsedou Ing. Miroslav Zámečník.

Ke dni 15. 9. 2014 byl odvolán z funkce místopředsedy a člena VPA Ing. Miroslav Zámečník a jako člen VPA 
zvolen Ing. Tomáš Vrba.

Dne 28. 11. 2014 došlo k volbě Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc. místopředsedou VPA.
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Vývoj základních ukazatelů

Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Výměra lesních pozemků   tis. ha 1 343 1 342 1 338 1 337 1 287

bez spoluvlastnických podílů

Porostní plocha  tis. ha 1 306 1 306 1 300 1 300 1 253

Celková těžba vč. těžeb   tis. m3 8 052 8 024 7 844 8 040 7 977

na cizím majetku

Těžba na ha porostní plochy  m3 6 6 6 6 6

Obnova lesa  ha 13 657 13 731 13 100 13 910 13 632

Výchova mladých lesních porostů  ha 43 792 45 823 40 152 40 072 40 367

Výnosy celkem  mil. Kč 11 288 13 261 13 138 14 031 13 578

Výnosy z provozní činnosti  mil. Kč 10 818 12 832 12 281 12 144 12 513

Náklady celkem  mil. Kč 8 730 9 036 8 730 10 041 6 760

Náklady provozní činnosti  mil. Kč 7 925 7 778 7 188 7 544 4 851

Osobní náklady  mil. Kč 1 496 1 505 1 601 1 656 1 713

Přidaná hodnota  mil. Kč 4 268 7 070 7 356 6 842 7 877

Výsledek hospodaření po zdanění  mil. Kč 2 558 4 225 4 408 3 990 6 818

Bilanční suma  mil. Kč 72 470 78 222 81 830 79 853 76 147

Stálá aktiva  mil. Kč 62 984 65 597 69 352 67 680 64 369

Oběžná aktiva  mil. Kč 9 452 12 519 12 392 12 056 11 685

Vlastní kapitál  mil. Kč 67 576 72 642 76 964 74 804 73 022

Cizí zdroje  mil. Kč 4 819 5 505 4 780 4 956 3 045

Cash fl ow z provozní činnosti  mil. Kč 840 4 106 1 712 7 529 7 740

Cash fl ow z investiční činnosti  mil. Kč -472 -447 -1 048 -910 -925

Cash fl ow z fi nančních činnosti  mil. Kč -25 -55 13 -6 010 -6 504

Počet zaměstnanců  osob 3 242 3 177 3 213 3 271 3 335
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Zpráva o podnikatelské činnosti

Majetek

K 31. 12. 2014 měla aktiva včetně lesních pozemků netto hodnotu 76,1 mld. Kč. Dlouhodobý majetek dosa-
hoval hodnoty 64,4 mld. Kč, z toho 51,3 mld. Kč tvořila hodnota pozemků, převážně lesních. Hodnota všech 
pozemků se snížila o 1,9 mld. Kč, jejich podíl na celkové bilanční sumě vzrostl a k 31. 12. 2014 činil 67,4 % 
(v roce 2013: 66,7 %, v roce 1995: 86,4 %). Důvodem nárůstu podílu je další snížení bilanční sumy pokle-
sem fi nančního majetku způsobeném odvodem 6,5 mld. Kč do státního rozpočtu. Celková bilanční suma 
podniku se snížila o 3 706 mil. Kč (tj. o 4,6 %); bilanční suma očištěná o hodnotu lesních pozemků v roce 
2014 klesla o 1 789 mil. Kč, tj. o 6,3 %.

Bilanční suma (mil. Kč)       
Rok      2012 2013 2014

Bilanční suma     81 830 79 853 76 147

Hodnota lesních pozemků     51 594 51 554 49 637

Bilanční suma bez lesních pozemků    30 236 28 299 26 510

Aktiva

V průběhu roku 2014 došlo ke změnám ve struktuře aktiv. Absolutně poklesla hodnota fi nančního majetku 
o 1 546 mil. Kč (tj. 10,5 %), a to především dlouhodobého, vzhledem k odvodu 6,5 mld. Kč do státního roz-
počtu při relativně nevelkých změnách ostatních položek. Hodnota pohledávek se snížila o 20,1 % na ko-
nečnou hodnotu 1 461 mil. Kč, zásoby zůstaly na úrovni roku 2013, a to na hodnotě 160 mil. Kč. Velká změna 
nastala v dlouhodobém hmotném majetku, kde se snížila hodnota pozemků o 1 913 mil. Kč (převážně cír-
kevní restituce).

Struktura aktiv bez lesních pozemků (mil. Kč)   
Rok     2012 2013 2014

Aktiva celkem      30 236 28 299 26 510

Dlouhodobý majetek      17 758 16 126 14 732

Zásoby      194 160 160

Pohledávky      1 564 1 828 1 461

Krátkodobý fi nanční majetek      10 634 10 068 10 064

Časové rozlišení      86 117 93
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Pasiva

Hodnota vlastního kapitálu se snížila o 1 782 mil. Kč. Došlo ke snížení kapitálových fondů o 1 971 mil. Kč 
(církevní restituce) a použití nerozděleného zisku minulých let pro odvod finančních prostředků do státní-
ho rozpočtu. Základní kapitál byl navýšen o 189 mil. Kč, kdy největší podíl na jeho zvýšení mělo čerpání 
fondu investičního rozvoje ve výši 304 mil. Kč, při současném snížení hodnoty majetku o 115 mil. Kč vlivem  
církevních restitucí. Rezervy jsou nižší o 1 863 mil. Kč, a to z důvodu rozpuštění rezervy na pěstební čin-
nost. U závazků došlo k snížení o 48 mil. Kč, z  toho především závazky z obchodních vztahů jsou nižší  
o  171 mil. Kč vzhledem k  meziročně nižšímu objemu prací na  konci roku, závazky vůči státu jsou vyšší  
o 114 mil. Kč z důvodu vyšší daňové povinnosti. Meziročně došlo k nárůstu výsledku hospodaření o 70,9 % 
(o 2 828 mil. Kč). Navýšení HV po zdanění oproti roku 2013 je způsobeno především rozpuštěním účetních 
rezerv (na pěstební činnost) a opravných položek v celkové výši 2 069 mil. Kč.

Struktura pasiv bez lesních pozemků (mil. Kč)   
Rok     2012 2013 2014

Pasiva celkem      30 236 28 299 26 510

Základní kapitál      11 705 11 970 12 159

Kapitálové fondy      -134 -233 -287

Fondy ze zisku, nerozdělený zisk      13 798 11 513 11 513

Rezervy      3 432 3 571 1 708

Závazky      1 348 1 385 1 337

Časové rozlišení      87 93 80

Aktiva celkem (mil. Kč)        
 
Rok   2012 2013 2014 14-13 %

Aktiva celkem   81 830 79 853 76 147 -3 706 -4,6

Dlouhodobý majetek (DM)   69 352 67 680 64 369 -3 311 -4,9

Nehmotný DM – netto    542 424 317 -107 -25,2

Hmotný DM – netto    62 361 62 623 60 961 -1 662 -2,7

– z toho pozemky    53 242 53 232 51 319 -1 913 -3,6

Dlouhodobý finanční majetek    6 449 4 633 3 091 -1 542 -33,3

Oběžná aktiva    12 392 12 056 11 685 -371 -3,1

Zásoby    194 160 160 0 0,0

Dlouhodobé pohledávky    6 0 0 0 0,0

Krátkodobé pohledávky    1 558 1 828 1 461 -367 -20,1

Krátkodobý finanční majetek   10 634 10 068 10 064 -4 0,0

Časové rozlišení    86 117 93 -24 -20,5

Zpráva o podnikatelské činnosti
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Pasiva celkem (mil. Kč)        
 
Rok   2012 2013 2014 14-13 %

Pasiva celkem    81 830 79 853 76 147 -3 706 -4,6

Vlastní kapitál    76 964 74 804 73 022 -1 782 -2,4

Základní kapitál    11 705 11 970 12 159 189 1,6

Kapitálové fondy    51 460 51 321 49 350 -1 971 -3,8

Fondy ze zisku    5 187 4 957 4 668 -289 -5,8

Nerozdělený zisk minulých let   4 204 2 566 27 -2 539 -98,9

Výsledek hospodaření běžného roku   4 408 3 990 6 818 2 828 70,9

Cizí zdroje    4 780 4 956 3 045 -1 911 -38,6

Rezervy    3 432 3 571 1 708 -1 863 -52,2

Závazky    1 348 1 385 1 337 -48 -3,5

Časové rozlišení    86 93 80 -13 -14,0

Náklady

V  roce 2014 došlo ke snížení celkových nákladů (o 32,7 %). Snížila se výkonová spotřeba o 437 mil. Kč  
(o 9,3 %), což bylo způsobeno především nižším objemem stavebních údržeb (o 312 mil. Kč). Dalším fakto-
rem nižšího objemu nákladů je pokles odpisů o 4,3 %, který je způsoben především doodepsáním softwaru 
pořízeného v předchozích letech. Osobní náklady se zvýšily o 3,4 % především z důvodu nárůstu průměr-
ného výdělku, který vyplývá z uzavřené kolektivní smlouvy, a zvýšením počtu pracovníků - pracovníci HIM, 
adjunkti, pracovníci pomocných činností v Krušných horách. Meziroční změna stavu rezerv a opravných po-
ložek byla -2 249 mil. Kč. Náklady z finančních činností jsou nižší o 767 mil. Kč vzhledem k menšímu objemu 
nakoupených a prodaných cenných papírů.

Náklady celkem (mil. Kč)     
Rok   2012 2013 2014 14-13 %

Náklady celkem    8 730 10 041 6 760 -3 281 -32,7

Náklady provozní činnosti    7 188 7 544 4 851 -2 693 -35,7

Náklady na prodané zboží    3 3 2 -1 -33,3

Výkonová spotřeba    4 281 4 676 4 239 -437 -9,3

Osobní náklady    1 601 1 656 1 713 57 3,4

Daně a poplatky    163 161 160 -1 -0,6

Odpisy dlouhodobého majetku (DM)  688 720 689 -31 -4,3

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu   45 55 27 -28 -50,9

Změna stavu rezerv a opravných položek   324 180 -2 069 -2 249 -1 249,4

Ostatní provozní náklady    83 93 91 -2 -2,2

Náklady finanční činnosti    472 1 530 763 -767 -50,1

Daň z příjmů    1 070 967 1 145 178 18,4
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Úplné vlastní náklady      
                                                                                                              Celkem mil. Kč                                                                 Kč na 1 ha lesní půdy

Rok  2012 2013 2014 2012 2013 2014

Těžební náklady  2 880 2 629 2 430 2 153 1 966 1 888

Pěstební činnost  2 353 2 506 2 583 1 759 1 874 2 007

Opravy cest a svážnic  854 1 106 837 638 827 650

Přírůstek rezerv  -64 140 -1 863 -48 105 -1 448

Údržba dlouhodobého majetku  316 393 306 236 294 238

Myslivost  186 172 173 139 129 134

Státní zakázky  79 153 74 59 114 57

Semenářství  65 72 65 49 54 51

Dřevařská výroba  48 49 50 36 37 39

Výkup dřeva  3 2 1 2 1 1

      

Přímé náklady pěstební činnosti      
                                                                                                              Celkem mil. Kč                                                                 Kč na 1 ha lesní půdy

Rok  2012 2013 2014 2012 2013 2014

Celkem  1 629 1 810 1 856 1 218 1 354 1 442

Obnova lesa   593 656 648 443 491 503

Péče o kultury  623 701 736 466 524 572

Prořezávky  131 142 144 98 106 112

Ochrana lesa  60 74 94 45 55 73

Hnojení a vápnění  5 5 6 4 4 5

Jiná pěstební péče  217 232 228 162 174 177

Výnosy

V roce 2014 došlo k poklesu celkových výnosů (o 3,2 %). Z provozních výnosů klesly tržby z prodeje DM  
o 103 mil. Kč. U výkonů došlo k nárůstu o 5,2 % (o 597 mil. Kč), přičemž tržby za prodej vlastních výrobků 
a  služeb vzrostly o  564 mil. Kč. Výnosy z  finančních činností meziročně klesly o  43,6 % a  dosáhly výše  
1 065 mil. Kč. Pokles způsobil především nižší objem prodaných CP.

Výnosy celkem (mil. Kč)     
Rok   2012 2013 2014 14-13 %

Výnosy celkem    13 138 14 031 13 578 -453 -3,2

Výnosy z provozní činnosti    12 281 12 144 12 513 369 3,0

Tržby z prodeje zboží    4 4 3 -1 -25,0

Výkony    11 637 11 518 12 115 597 5,2

Tržby z prodeje DM a materiálu    236 265 162 -103 -38,9

Ostatní provozní výnosy    404 357 233 -124 -34,7

Výnosy z finanční činnosti    857 1 887 1 065 -822 -43,6

Tržby z prodeje cenných papírů    422 1 444 755 -689 -47,7

Výnosové úroky    188 190 136 -54 -28,4

Ostatní finanční výnosy    247 253 174 -79 -31,2

Zpráva o podnikatelské činnosti
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Výsledky hospodaření

Výsledek hospodaření po zdanění zaznamenal meziroční nárůst o 2 828 mil. Kč. Navýšení HV po zdanění 
oproti roku 2013 bylo způsobeno zlepšením hospodářského výsledku o 759 mil. Kč a rozpuštěním účetní re-
zervy (na pěstební činnost) ve výši 1 863 mil. Kč a opravných položek ve výši 206 mil. Kč. Rezerva na pěsteb-
ní činnost byla rozpuštěna v souladu s „Koncepcí strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s. p.
pro období let 2015-2019“, která s touto rezervou jako zdrojem krytí nákladů pěstební činnosti nepočítá.

Po odečtení rezerv a opravných položek byl čistý výsledek hospodaření 4 749 mil. Kč.

Provozní výsledek hospodaření v  roce 2014 činil 7  662 mil. Kč, což představuje oproti roku 2013 nárůst 
o 3 062 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření poklesl meziročně o 56 mil. Kč a vykázal v roce 2014 zisk ve výši 301 mil. Kč.

Výsledky hospodaření za účetní období (mil. Kč)     
Rok   2012 2013 2014 14-13 %

Výsledek hospodaření za účetní období  4 408 3 990 6 818 2 828 70,9

Výsledek hospodaření před zdaněním  5 478 4 957 7 963 3 006 60,6

Provozní výsledek hospodaření   5 093 4 600 7 662 3 062 66,6

Finanční výsledek hospodaření   385 357 301 -56 -15,7
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Smluvní vztahy v lesnických činnostech

Lesnické činnosti spočívají v provádění pěstebních a těžebních činností a prodeji dříví. Hospodářský výsle-
dek z těchto činností je rozhodující pro ekonomiku LČR.

Na 8 % výměry spravovaných lesů zajišťují lesnické činnosti ve vlastní režii 4 přímo řízené lesní závody, 
na zbývajících 92 % výměry (77 lesních správ) jsou lesnické činnosti zajišťovány prostřednictvím podnika-
telských subjektů na základě smluvního vztahu vzešlého z výběrového řízení.

Státní podnik Lesy České republiky v roce 2014 navázal na zavedený způsob zadávání lesnických zakázek 
z předchozích let, vycházející z Koncepce MZe k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s. p., z roku 2011 
(dále jen „Koncepce“).

Dne 8. 7. 2014 bylo vyhlášeno pro část jím spravovaných lesů otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajiště-
ní lesnických činností počínaje datem 1. 1. 2015, ve kterém lesnické firmy soutěžily o celkem 27 částí (smluv-
ních územních jednotek - SÚJ). V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, 
těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Na dalších 
třech SÚJ současně ve stejném okamžiku podnik vyhlásil veřejné zakázky, na kterých jsou na dobu jednoho 
roku soutěženy odděleně pěstební a těžební činnosti. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 
7. 10. 2014.

Komplexního tendru se účastnilo celkem 33 firem, které dohromady podaly 235 nabídek. Celková předpo-
kládaná hodnota komplexní veřejné zakázky činila 1,92 mld. Kč bez DPH.

Na 2 části veřejné zakázky podali účastníci tendru námitky. Lesy ČR, s. p., tyto námitky odmítl, stěžovatelé 
poté podali ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení.

Lesy ČR, s. p., oslovoval k podpisu smluv výhradně uchazeče první v pořadí.

Z celkového počtu 33 smluv nebyla uzavřena pouze jedna smlouva. Smlouvy byly ve většině uzavřeny v prů-
běhu měsíce prosince 2014. Smlouvy byly podepsány se 13 subjekty.

Jedna část veřejné zakázky (pro SÚJ Buchlovice) byla zrušena, protože firma UNILES a.s., která se umístila 
na prvním místě, odmítla uzavřít smlouvu. Lesy ČR, s. p., tak inkasoval jistinu ve výši 2,76 mil. Kč. Tato část 
veřejné zakázky bude zadána v novém otevřeném zadávacím řízení s předpokládanou platností smlouvy 
od 1. 7. 2015. Do té doby budou činnosti na SÚJ prováděny partnerem vzešlým z JŘBU.

Na přelomu ledna a února 2014 byly uzavřeny nové komplexní smlouvy na SÚJ Ostravice (do konce 2014, 
jako náhrada předčasně ukončené smlouvy) a na SÚJ Luhačovice (2014-2018, opakovaná soutěž).

V prosinci 2014 byly z důvodu prodlených pohledávek ukončeny 3 smlouvy se společností Lesy Pelhřimov, 
a.s. Na těchto SÚJ probíhá JŘBU a příprava vyhlášení OZŘ s platností smlouvy od 1. 7. 2015.
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Rekapitulace provedených výběrových řízení Lesy ČR, s. p., na komplexní lesnické zakázky, připravených 
na základě Koncepce v roce 2011, 2012, 2013 a 2014: 

Typ výběrového řízení  Počet částí VZ Počet uzavřených smluv

Užší zadávací řízení 2012 – smlouvy od 1. 1. 2012  117 94

Otevřené zadávací řízení 2012 – smlouvy od 1. 7. 2012  24 24

Užší zadávací řízení 2013 – smlouvy od 1. 1. 2013  31 30

Otevřené zadávací řízení 2013 – smlouvy od 1. 6. 2013  32 31

Otevřené zadávací řízení 2014 – smlouvy od 1. 1. 2014  31 30

Otevřené zadávací řízení 2015 – smlouvy od 1. 1. 2015  30 29 (+3PČ+3TČ)

Průběh zakázek včetně prognózy pro další období je zobrazen v následujícím diagramu:

Aktuální přehled SÚJ a smluvních partnerů zveřejňuje Lesy ČR, s. p., na svých internetových stránkách:
http://www.lesycr.cz/o-nas/prehled-suj-a-smluvnich-partneru/Stranky/default.aspx.

vysoutěžené smlouvy probíhající výběrová řízení ( *) počet SÚJ

předpoklad k vypsánípřed podpisem smlouvy

rok  2013 2014 2015 2016 2017

měsíc 1-5 6-12

  UZŘ 2012 (43*) (29*) (24*) (12*)

  OZŘ 2012 (16*) (13*) (8*) (5*)

  UZŘ 2013+ (30*)

  JŘBU (32*)  OZŘ 2013 (31*) (22*) (13*) (4*)

    OZŘ 2013 Velká Chmelištná (1*)

        JŘBU Račice (1*) OZŘ Račice (1*)

   OZŘ 2014+ (30*)

   OZŘ Luhačovice (1*)

   OZŘ Ostravice (2*)

   OZŘ 2015+ (29*)

   JŘBU (4*) OZŘ od 1. 7. 2015 (10*) (2*)

   OZŘ 2016+ (25*)

celkem SÚJ 122 129 141 144
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Obchodní činnost – prodej dříví a těžebních zbytků

Prodej dříví

Převážná část dříví z lesních správ byla prodávána v rámci tzv. komplexních zakázek na lokalitě „při Pni“ 
o celkovém objemu 6 142 tis. m3. Významný objem dříví na lesních správách byl zájemcům nabídnut pro-
střednictvím aukcí nastojato, v rámci kterých bylo v roce 2014 prodáno 1 066 tis. m3 dříví, z toho 55 tis. m3 
bylo vysoutěženo prezenční formou a 1 011 tis. m3 elektronickou formou aukce. Úspěšnost prodeje v elek-
tronických aukcích byla 78 % a úspěšnost v prezenčních aukcích 82 %.

Dříví z lesních závodů bylo prodáváno jako vyrobené dříví z lokality odvozní místo nebo expediční sklad, 
celkem v objemu 430 tis. m3 a bylo v průběhu roku 2014 dodáváno na trh v následující skladbě:

•	 Komoditní	burza	249	tis.	m3

•	 Elektronické	aukce	dříví	101	tis.	m3

•	 Regionální	prodej	80	tis.	m3

Prodej těžebních zbytků

V průběhu roku 2014 byl uskutečněn prodej z celkového objemu těžeb ve výši 1 281 tis. m3. Těžební zbytky 
byly prodávány prostřednictvím tří prodejních kanálů:
•	 Rámcové	kupní	smlouvy	707	tis.	m3

•	 Elektronické	aukce	481	tis.	m3

•	 Ostatní	prodej	93	tis.	m3

Obchodní kanál Objemy (m3) Objem %

Komplexní zakázky 6 142 208 77,3 %

Elektronické aukce nastojato 1 010 892 12,7 %

Prezenční aukce nastojato 55 228 0,7 %

Komoditní burza (LZ) 248 704 3,1 %

Elektronické aukce (LZ) 101 363 1,3 %

Regionální prodej (LZ) 80 543 1,0 %

Samovýroba 283 286 3,6 %

Vlastní spotřeba 26 968 0,3 %

Celkem 7 949 192 100,0 %

77,3 %
12,7 %



Znáte 
dobře váš 
les?
Kolik plochy 
České republiky je 
pokryto lesy:

a) asi 14 %
b) asi 24 %
c) asi 34 %
d) asi 44 %?



?

c) asi 34 %

V České republice 
jsou nejvýznam-
nějšími lesními 
dřevinami podle 
porostní plochy: 
smrk (52,4%),  
borovice (17%), 
buk (7%),  
duby (6,8%),  
modřín (3,9%), 
bříza (2,8%)  
a jedle (1%).
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Lesnické hospodaření

Genofond lesních dřevin 

Zachování a obnova genofondu lesních dřevin spolu se zvýšením druhové rozmanitosti lesů jsou jednou 
z významných priorit trvale udržitelného hospodaření LČR.

Aktuální stav genových zdrojů obhospodařovaných LČR v roce 2014 je uveden v následující tabulce.

Stav genových zdrojů obhospodařovaných LČR v roce 2014
Genové zdroje      Počet (ks) Výměra (ha)

Genové základny      104 49 525

Selektované zdroje (A, B)       50 487

Identifikované zdroje (C)       62 734

Semenné sady      96 216

Směsi klonů      11 8

Rodiče rodiny, ortety, klony      1 397 

Provozní zásoby suroviny a semen LČR k 31. 12. 2014
Dřevina      Surovina Semeno

      množství (kg) množství (kg)

SM      28 312 2 074

BO      15 121 1 143

MD      12 114

JD       660

BK      63 7 686

Stav zásob osiva v  Bance regionálních populací lesních dřevin nebyl v  roce 2014 doplňován, je uveden 
v tabulce.

Banka regionálních populací - zásoby k 31. 12. 2014
Dřevina      Počet oddílů Množství v kg

SM      47 237

BO      28 45

MD       1 2

V roce 2014 bylo sebráno 156 tun semenné suroviny (95 tun jehličnaté dřeviny a 61 tun listnaté dřeviny), 
z toho k přímým výsevům bylo vyexpedováno 56 tun semenné suroviny (zejména semena dubů, v menší 
míře buku a ostatních listnatých dřevin).

V roce 2014 bylo v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí stratifikováno 2 422 kg semene, zejména buku, 
a bylo zpracováno 109 tun semenné suroviny, z toho 88 tun šišek jehličnanů, 2 tuny bukvic a 14 tun žaludů.

V roce 2014 byla úroda některých dřevin ovlivněna dešti v období kvetení (jilmy, olše) a u buku a dubů bylo 
množství a kvalita úrody ovlivněna suchem v letním období, kdy docházelo k předčasnému opadu zejména 
u bukvic a k nedostatečnému vývinu žaludů. Nejvýznamněji byla postižena karpatská oblast.
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Rok bez úrody byl pro dřeviny jedle bělokorá a douglaska tisolistá (útlum po semenném roce 2013), naopak 
vysoká úroda byla u smrku ztepilého, zejména ve vyšších vegetačních stupních a v hercynské oblasti. Boro-
vice plodila v dostatečném množství v rámci celé České republiky. 

V souladu s Koncepcí zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s. p., 
na období 2010–2019 byla v roce 2014 zaregistrovaná dokumentace ke dvěma semenným sadům II. genera-
ce, založeným dle schváleného projektu „Založení druhé generace sadů borovice lesní s využitím genových 
markerů“. Tyto sady budou základnou pro kvalitní osivo ekotypu „třeboňské“ a „západočeské“ borovice 
lesní.

Pěstování lesů

Pěstování lesů ve správě LČR vycházelo ze zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, při dodržování 
veškerých zákonných ustanovení a pravidel stanovených pro certifikaci lesů systémem PEFC.

Vývoj holiny v porovnání s výměrou porostní půdy
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Výměra por. půdy (tis. ha)   1 306 1 306 1 300 1 300 1 253

Holina k 31. 12. (ha)    13 697 13 224 13 631 13 001 12 149

Holina k 31. 12. (%)    1,05 1,01 1,05 1,00 0,97

Velice pozitivní vývoj zaznamenala plocha holiny ve vztahu k porostní půdě, kdy se po několika letech vrá-
tila pod 1 %.

Podíl jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Jehličnaté (ha)    6 135 6 511 5 826 5 960 5 911

– z toho jedle (ha)   664 575 464 427 426

Jedle – % z umělé obnovy   6,11 5,26 4,72 4,14 4,22

Listnaté (ha)    4 724 4 422 4 002 4 349 4 181

Listnaté – % z umělé obnovy   43,50 40,44 40,72 42,19 41,43

Listnáče a jedle (%)   49,62 45,70 45,44 46,33 45,65

Obdobně jako v předchozích letech byl i v roce 2014 při umělé obnově lesa podíl listnatých dřevin a jedle, 
které dle zákona o lesích na většině stanovišť plní funkci melioračních a zpevňujících dřevin, výrazně vyšší 
než stanovují zákonné předpisy. V roce 2014 činil podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé ob-
novy 42,8 %. Obecně se dlouhodobě sledovaný podíl listnatých dřevin a jedle při obnově lesa nezměnil ani 
v průběhu procesu navracení majetků oprávněným osobám. LČR tak dlouhodobě výrazně překračují podíl 
melioračních a zpevňujících dřevin nad ročně bilancovaný rámec stanovený platnými lesními hospodářský-
mi plány. Postupnou změnou druhové skladby lesů se lesní porosty stávají odolnějšími vůči působení nega-
tivních vlivů, jakými jsou v posledních letech extrémní výkyvy teplot, živelné události nebo biotičtí škůdci.
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V roce 2014 LČR při obnově lesa vysadily 59 031 tisíc sazenic, z toho 5 344 tisíc výsadby schopných sazenic 
bylo vypěstováno na lesních závodech LČR.

Vývoj podílu přirozené obnovy na 1. obnově
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

První (umělá a přirozená) obnova celkem (ha)  11 981 11 996 11 364 11 786 11 255

Přirozená obnova (ha)    2 798 2 797 3 201 3 601 3 540

Přirozená obnova (%)   23,35 23,32 28,17 30,55 31,45

Podíl přirozené obnovy lesa na celkové první obnově byl v roce 2014 nejvyšší za posledních 5 let. S narůsta-
jícím podílem podrostního způsobu hospodaření postupně stoupá podíl přirozené obnovy realizované pod 
porostem, jejíž podíl činí téměř 1/3.

Vybrané ukazatele hospodaření
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Holina k 31. 12. (ha)    13 697 13 224 13 631 13 001 12 149

Holina z těžby (ha)    10 130 9 882 9 847 9 204 8 883

Umělá (první a opakovaná) obnova (ha)   10 859 10 934 9 899 10 309 10 092

Přirozená obnova (ha)    2 798 2 797 3 201 3 601 3 540

Obnova celkem (ha)    13 657 13 731 13 100 13 910 13 632

Prořezávky (ha)    21 057 22 458 20 670 20 997 20 792

Probírky (ha)    43 792 51 619 42 911 40 072 41 346

Těžba dříví (tis. m3)    8 051  8 023 7 836 8 035 7 975

– z toho: nahodilá (tis. m3)    2 934 1 769 1 521 2 014 2 222

Podíl nahodilé těžby (%)    36,44 22,05 19,42 25,06 27,86

Těžba (m3) na 1 ha porostní půdy    6,17 6,14 6,03 6,18 6,37

Předepsaný roční bilancovaný podíl výchovy porostů do čtyřiceti i nad čtyřicet let byl v roce 2014 dodržen. 
Rozsah všech výchovných těžeb do čtyřiceti let věku byl ve výši 41,3 tisíc hektarů, z toho podíl naléhavých 
výchovných zásahů do čtyřiceti let věku byl realizován ve výši 35,7 tisíc hektarů. V roce 2014 podíl nahodilé 
těžby činil 27,86 % z celkových těžeb. Tento podíl byl o něco vyšší než v roce předešlém, a to zejména díky 
zpracovávanému kůrovcovému dříví v oblasti severovýchodní Moravy. Z nahodilé těžby 46 % tvořila těžba 
živelná (především škody větrem), dále těžba hmyzová s podílem 32 %. Výše celkových těžeb realizovaných 
v roce 2014 nepřekročila úrovně ročního etátu stanoveného lesními hospodářskými plány.

Lesnické hospodaření
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Vybrané ukazatele hospodaření na 1 000 ha lesa
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Holina k 31. 12. (ha)    10,49 10,13 10,48 10,00 9,70

Holina z těžby (ha)    7,76 7,57 7,57 7,08 7,09

Umělá obnova (ha)    8,31 8,37 7,56 7,93 8,06

Přirozená obnova (ha)    2,14 2,14 2,46 2,77 2,83

Obnova celkem (ha)    10,46 10,51 10,02 10,70 10,88

Nezdar zalesnění (ha)    1,28 1,33 1,34 1,63 1,96

Prořezávky (ha)    16,12 17,20 15,90 16,15 16,60

Probírky (ha)    33,53 39,61 33,01 30,83 33,00

Těžba dříví (m3)    6 165 6 144 6 027 6 181 6 366

– z toho: předmýtní (m3)    1 130 1 469 1 414 1 356 1 494

                 mýtní (m3)    2 788 3 320 3 442 3 276 2 944

                 nahodilá (m3)    2 246 1 354 1 170 1 549 1 773

Mýtní těžba (m3)/1 ha holiny    265 328 328 328 304

Certifikace lesů

V roce 2014 byly lesy ve správě Lesů ČR i nadále certifikovány prostřednictvím certifikačního systému PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Celkově jsou Lesy ČR držiteli osvědčení 
o účasti v certifikaci lesů na 138 lesních hospodářských celcích o celkové výměře 1 306 963 ha lesů. V průbě-
hu celého roku byly vybrané LHC Lesů ČR předmětem auditů kvality hospodaření v lesích, a to jak externích 
auditů, prováděných nezávislou certifikační autoritou 3EC International, s.r.o., tak i  interních dozorových 
auditů, zajišťovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Všechny kontrolované LHC Lesů ČR v těchto 
auditech uspěly. 

Osvědčení o  certifikaci lesů je dokladem, že příslušné LHC ve  správě Lesů ČR jsou součástí certifikova-
ného regionu Česká republika a že Lesy ČR na nich hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale 
udržitelného hospodaření v lesích v duchu ministerských konferencí o ochraně lesů, zejména konference 
v Helsinkách (1993).

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

K 31. 12. 2014 vykonávaly Lesy ČR činnost OLH pro jiné vlastníky lesů na celkové ploše 284 345 ha, z toho ze 
zákona (§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 276 353 ha pro 190 815 vlastníků a smluvně (§ 37 odst. 3 lesního 
zákona) na 11 188 ha pro 292 vlastníků. 

Náhrady újmy

Od roku 2006 uplatňují Lesy ČR plošně náhradu újmy ze ztížení lesního hospodaření u příslušných orgá-
nů ochrany přírody, a to na základě § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném 
znění. Povinnost Lesů ČR uplatňovat náhradu újmy byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího soudu ČR čj. 25  
Cdo 3837/2011 ze dne 28. 8. 2013. Za rok 2014 byla uplatněna náhrada újmy v celkové výši 53,7 mil. Kč.
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Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 

V souladu s Nařízením EP a Rady EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh, a ve smyslu zákona č. 226/2013 Sb. a vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 285/2013 Sb., zavedly Lesy ČR jako hospodářský subjekt systém náležité péče podle článku 
4 odst. 2 uvedeného nařízení. Jedná se o opatření a postupy zajišťující přístup k požadovaným informacím, 
které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných na trh. Dodržování ustanovení uvedených 
právních předpisů na vybraných organizačních jednotkách Lesů ČR je předmětem kontrol ze strany Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů.

Dále Lesy ČR v souladu s těmito předpisy poskytly k 31. 3. 2014 místně příslušným orgánům státní správy 
lesů požadované informace o uvádění dřeva na trh do centrální evidence systémů náležité péče.

Z  interního vyhodnocení rizik ze systému náležité péče i závěrů kontrol vyplývá, že riziko uvedení nezá-
konně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z  lesního majetku ve správě Lesů ČR nebo ze dřevin 
rostoucích a vytěžených mimo les na vnitřní trh EU je zanedbatelné. Z tohoto důvodu nebylo nutno stanovit 
postupy ke zmírnění tohoto rizika.

Ochrana lesa

Z hlediska klimatických parametrů se rok 2014 dá celkově hodnotit jako teplotně lehce nadnormální a sráž-
kově normální. Počátek roku byl teplotně extrémně nadnormální za současného nedostatku srážek, kdy 
průměrné teploty za leden ani únor neklesly pod bod mrazu, což znamenalo téměř úplnou absenci sněhové 
pokrývky i ve vyšších polohách. V průběhu března pokračovalo teplé a suché počasí, ukončené koncem 
měsíce přechodem silné studené fronty s poklesem teplot a vysokými srážkovými úhrny, díky které byla 
alespoň ve svrchní vrstvě půd doplněna zásoba půdní vláhy na příznivé hodnoty ještě před začátkem hlavní 
vegetační sezóny. Další průběh roku až do konce října byl charakteristický rychlým střídáním krátkých tep-
lých období s chladnými deštivými epizodami; celkově byla vegetační sezóna teplotně průměrná a srážkově 
s  výjimkou měsíce června nadprůměrná. Nebyla zaznamenána delší období vysokých teplot bez srážek 
a úroveň půdní vláhy až na výjimky nedosahovala kritických hodnot, relativně nejnepříznivější období bylo 
netypicky zaznamenáno v polovině června, kdy byly také naměřeny nejvyšší teploty vzduchu v průběhu ce-
lého roku. Podzim byl opět velmi teplý a od poloviny října také suchý. Listopad i prosinec pak byly teplotně 
nadnormální a srážkově podnormální, k nástupu klasického zimního počasí s trvalejšími mrazy a souvislou 
sněhovou pokrývkou došlo i ve vyšších a horských polohách až těsně před koncem roku.

Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr (810,8 tis. m3), dále sucho (70,9 tis. m3), námraza  
(53,8 tis. m3), sníh (23,9 tis. m3) a  průmyslové exhalace (10,3 tis. m3). Podíl živelních nahodilých těžeb 
na celkových těžbách činil pouze 12,8 %. Jejich regionální rozložení v rámci porostů ve správě Lesů ČR bylo 
výrazně nerovnoměrné, zvýšený podíl živelních nahodilých těžeb byl zaznamenán zejména v oblasti Beskyd 
a Hrubého a Nízkého Jeseníku. Požáry bylo zničeno 8,8 ha lesních porostů.

Lesnické hospodaření
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V  roce 2014 bylo asanováno celkem 466,4 tis. m3 nastojato napadeného smrkového kůrovcového dříví  
a 8,2 tis. m3 druhotně napadeného po živelních kalamitách, což představuje oproti předchozímu roku zvýše-
ní na přibližně 112 %. Těžiště zpracování v roce bylo oproti roku 2013 časově posunuto do dřívějších měsíců 
a ukazatel kalamitního základu jako míry ohrožení porostů pro následující období se snížil na úroveň 70 % 
předcházejícího roku. Nárůst škod je situován především do  oblasti chřadnutí smrčin v  severovýchodní 
části území, kde je situace i nadále komplikována souběžně se vyskytujícími vysokými objemy nahodilých 
těžeb způsobených akutním napadením václavkou. Situaci na zbytku území lze charakterizovat jako pohyb 
v rámci běžné oscilace populační hustoty podkorního hmyzu. Nejvýznamnějším druhem zůstává lýkožrout 
smrkový, podíl hmoty nastojato napadené lýkožroutem severským se obdobně jako v minulém roce udržel 
na úrovni přibližně 1/3 a v nejpostiženějších regionech Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravské-
ho kraje se tak může jednat i o majoritního původce škod.

Jako obranná opatření bylo využito 169,3 tis. ks klasických lapáků a  33 tis. ks stojících lapáků (celkem 
242,1 tis. m3 hmoty), dále bylo nainstalováno 26,8 tis. ks lapačů a 0,4 tis. ks otrávených lapáků. Odkorněno 
bylo 8,5 tis. m3 a chemicky asanováno 15,1 tis. m3 z napadeného dříví a lapáků, zbytek byl asanován odvo-
zem. 

Podkorní škůdci na ostatních dřevinách nezpůsobili významné škody, nejvyšší objemy nahodilé těžby byly 
zaznamenány u škůdců na borovici (lýkohub sosnový, lýkohub menší, lýkožrout borový, lýkožrout vrcholko-
vý, krasec borový), kteří dohromady napadli 3,6 tis. m3 dříví. Za zmínku stojí ještě škody na modřínu, způ-
sobené lýkožroutem modřínovým a tesaříkem modřínovým, které dosáhly úhrnné výše 0,6 tis. m3 a škody 
podkorním hmyzem na jedli, které dosáhly souhrnné výše 0,4 tis. m3.

V roce 2014 nebylo zaznamenáno hospodářsky významné působení listožravých škůdců. Kalamitní škůdci 
bekyně mniška, obaleč modřínový i ploskohřbetky na smrku se nacházeli v základním stavu, na základě 
prováděného monitoringu lze očekávat obdobnou situaci i pro rok 2015.

Nebyly zaznamenány ani škody bekyní velkohlavou a dalšími defoliátory dubových porostů (píďalka pod-
zimní, píďalka zhoubná, obaleč dubový). Pod zaznamenatelnou úroveň se dostalo i poškození smrkových 
porostů pilatkami. Oproti minulým letům se snížil rozsah napadení jírovců klíněnkou (pozemně ošetřeno 
27 ha), v oblasti Krušnohoří byl zaznamenán částečný ústup rozsahu lokálního přemnožení pouzdrovníčka 
modřínového (škody evidovány na ploše 45,0 ha). Plocha jehličnatých kultur poškozených klikorohem byla 
v roce 2014 ve srovnání s průměrnými hodnotami posledních let na mírně zvýšené úrovni, poškození bylo 
zjištěno na  522,8 ha. V  oblasti Bzenecké a  Hodonínské doubravy na  LS Strážnice bylo podle očekávání 
zaznamenáno další pokračování škod způsobených ponravami chrousta maďalového, nově vzniklé silné 
poškození bylo zjištěno na ploše 58,5 ha. Pro řešení toho lokálního problému je klíčové povolení záměru 
leteckého zásahu proti rojícím se dospělcům v roce 2015.

V roce 2014 nebyly prováděny letecké obranné zásahy proti biotickým škůdcům.
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Vlivem mírné zimy se oproti roku 2013 násobně zvýšily škody způsobené drobnými hlodavci a silné poško-
zení kultur bylo evidováno na ploše 991,7 ha, což v dlouhodobém průměru představuje silně nadprůměrnou 
hodnotu. Poškození je poměrně rovnoměrně prostorově rozloženo, škody byly zaznamenány především 
ve  vrchovinných oblastech ve  všech částech České republiky a  jako již tradičně v  porostech náhradních 
dřevin v Krušných horách.

Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny se oproti minulému roku dále mírně zvýšil. Nejvýznamněj-
ší zůstávají škody způsobené akutním napadením václavkou smrkovou, kde došlo v souvislosti s nepřízni-
vým vývojem fyziologického stavu smrkových porostů ke zvýšení evidovaných těžeb na 243,6 tis. m3, což 
představuje jednu z nejvyšších zaznamenaných ročních hodnot. Těžiště výskytu zůstává tak jako v minulých 
letech v Moravskoslezském kraji. Poškození sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 987,8 ha (zejména 
střední Čechy a Hodonínsko) a napadení padlím dubovým na 674,2 ha (zejména oblasti Nízkého Jeseníku 
a jižní Moravy). Rozsah škod na smrku pichlavém v porostech náhradních dřevin vyšších poloh západního 
Krušnohoří, způsobený infekcí kloubnatkou smrkovou a doprovodnými houbovými patogeny, se po mír-
ném snížení v minulém roce opět mírně zvýšil na hodnotu 1 098 ha, což naznačuje stagnující dynamiku 
poškození porostů. Prognóza dalšího vývoje napadených porostů je stále nejistá, nejvíce napadené porosty 
jsou průběžně zařazovány do projektů přeměn. Stále významnější problém zejména v nížinných polohách 
východní části ČR (okresy Břeclav, Přerov, Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, Kroměříž, Hodonín) představuje 
hynutí jasanu, způsobené napadením houbou Chalara fraxinea, jehož plocha prudce vzrostla na úroveň  
3 001,3 ha převážně mladších porostů. Bylo zaznamenáno rychlé geografické šíření projevů hynutí i do do-
sud málo zasažených regionů.

Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené poruchami výživy. V  roce 2014 se výrazné projevy po-
škození projevily na ploše 24,8 tis. ha, nápravná opatření formou vápnění či obdobných aplikací nicméně 
realizována nebyla. Hnojení porostů bylo v  roce 2014 prováděno výhradně formou přihnojování sazenic 
po výsadbě pomalu rozpustnými tabletovanými hnojivy, a to na celkové ploše 504,23 ha.

Imise

Pásma ohrožení imisemi k 31. 12. 2014
Porostní plocha    A B C D

1 247 846 ha    16 742 51 011 283 857 896 236

%    1,3 4,1 22,8 71,8

Stupně poškození imisemi k 31. 12. 2014
Plocha dřevin 0 0/I I II  IIIA IIIB IV

1 272 876 ha 1 137 940 75 009 49 638 8 486 1 660 127 16

% 89,4 5,9 3,9 0,7 0,1 0  0

 

Lesnické hospodaření



Výroční zpráva LČR 2014   35

Výše vyčíslených imisních škod v mil. korun 
Rok   2009 2010  2011 2012 2013

Výše škody   70 61 61 55 56

Výše imisních škod se zjišťuje a vyčísluje podle vyhlášky MZe č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy 
nebo škody způsobené na lesích. 

Vývoj exhalačních těžeb v tis. m3

Rok   2009 2010  2011 2012  2013 2014

tis. m3   17 11 7 8 11 10

Trvale se většina imisních škod projevuje v oblastech s nejvyšším imisním a depozičním zatížením škodli-
vých látek, tzn. v Krušných horách a Jizerských horách.

Myslivost

V mysliveckém roce 2014/2015 bylo k 31. 3. 2015 ve vlastní režii LČR užíváno na organizačních jednotkách 
celkem 129 honiteb. K tomuto počtu bylo v režii organizačních jednotek užíváno dalších 100 honiteb, které 
jsou v režimu režijních honiteb užívány z důvodu účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi. Plán lovu v režijních honitbách LČR byl ve sledovaném období 
u všech vybraných druhů spárkaté zvěře splněn jak v celkovém objemu, tak i dle jednotlivých druhů spárka-
té zvěře tak, že bylo dosaženo celkového plnění plánu na 115 %. 

Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních honitbách LČR: 

Plán
Druh zvěře  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 index 2014/15

Jelen  1 813 1 859 1 732 3 025 2 561 0,847

Sika  364 301  341 955 1 052 1,102

Muflon  991 976  906 1 333 961 0,721

Daněk  1 303 1 354 1 292 1 446 1 216 0,841

Srnec  2 384 2 212 2 075 3 635 3 342 0,919

Celkem  6 855 6 702 6 346 10 394 9 132 0,879

Skutečnost
Druh zvěře  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 index 2014/15

Jelen  1 932 1 946 1 907 3 250 2 950 0,908

Sika   480  447  569 1 248 1 315 1,054

Muflon  1 107 1 094 1 262 1 673  1 331 0,796

Daněk  1 490 1 472 1 507 1 687 1 576 0,934

Srnec  2 503 2 325 2 283 3 750 3 368 0,898

Celkem  7 512 7 284 7 528 11 608 10 540 0,908
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Plnění plánu lovu v % dle jednotlivých vybraných druhů spárkaté zvěře
2014/15  Jelen Sika Muflon Daněk Srnec Celkem

Plán  2 561 1 052 961  1 216 3 342 9 132

Skutečnost  2 950 1 315 1 331 1 576 3 368 10 540

%  115 125 139 130 101 115

Plán a jeho plnění u kamzíka a jelence běloocasého není pro zanedbatelnou výši lovu těchto druhů zvěře 
pro výroční zprávu vyhodnocován. 

Škody zvěří

Škody způsobené zvěří na lese jsou zjišťovány a vyčíslovány na všech lesních pozemcích, ke kterým mají 
LČR právo hospodařit. Ve finančním vyjádření došlo k meziročnímu poklesu výše způsobených škod zvěří 
o 1,546 mil. Kč. Přestože došlo k nárůstu škod u zničení porostu a u okusu, a částečně i škody z vynalo-
žených mimořádných opatření, velmi pozitivní zjištění je u škod způsobených loupáním a ohryzem, tedy 
u snížení kvality lesního porostu, kde došlo oproti minulému sledovanému období ke snížení vzniklé škody 
o 3,479 mil. Kč. 

Na celkové vyčíslené částce škod způsobených zvěří na  lese se částkou 5,185 mil. Kč podílejí režijní ho-
nitby (meziroční nárůst o 2,727 tis. Kč), částkou 8,900 mil. Kč vlastní pronajaté honitby (meziroční pokles 
o 2,982 mil. Kč) a částkou 5,497 mil. Kč (meziroční pokles o 1,291 mil. Kč) honitby ostatní (společenstevní). 
Meziroční nárůst škod v režijních honitbách a naopak pokles škod ve vlastních pronajatých honitbách je 
v zásadě organizační záležitostí, neboť honitby, resp. honební pozemky, které tyto honitby tvoří, budou 
podléhat dikci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 
jsou i z pohledu zjištěných škod posuzovány jako honitby režijní. 

Období od 1. 7.–30. 6.   Celkem Zničení Okus Loupání Mimořádná

   mil. Kč   a ohryz opatření

2013/14   19,582 4,996 7,953 6,094 539

2012/13   21,128 3,693 7,389 9,573 473

2011/12   15,887 2,993 7,009 5,510 375

2010/11   17,159 2,932 8,337 5,489 401

2009/10   16,390 3,404 7,718 4,824 444

Grantová služba LČR

Od roku 2002, kdy Grantová služba LČR zahájila svou činnost, bylo do konce roku 2014 přijato k  řešení 
celkem 49 výzkumných projektů o celkovém finančním objemu 58,485 mil. Kč. Výzkumně je již dořešeno 
44 projektů, 4 projekty jsou v průběhu řešení a u jednoho projektu došlo (v r. 2004) ke zrušení výzkumného 
řešení před jeho dokončením. 

V roce 2014 byly k výzkumnému řešení přijaty 4 nové projekty o celkovém finančním objemu 3,552 mil. Kč  
a  dva projekty byly dokončeny. Na  řešení projektů Grantové služby LČR bylo vynaloženo celkem  
3,946 mil. Kč (zahrnuty závěrečné a průběžné platby).

Lesnické hospodaření
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V rámci spolufinancování výzkumu LČR vyslovily souhlas s finanční podporou jednoho projektu přihlášené-
ho do soutěže 2014 – programu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2015“ (KUS) a u dvou 
projektů se v tomto programu KUS rozhodly zapojit jako další účastník na řešení projektu.

Závěrečné zprávy z řešení jsou vyhotovovány v tištěné podobě v omezené míře pro potřeby dotčených jed-
notek, příp. vlastníky lesů a knihovnu LČR. Výsledky všech projektů Grantové služby LČR jsou zveřejňovány 
na internetových stránkách LČR. Kromě toho jsou výstupy projektů poskytovány na CD nosičích.

Přehled projektů s dokončeným řešením v průběhu roku 2014:
(Číslo vztaženo k přehledu projektů dle umístění na webu LČR.)

č. 43)  „Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v  podmínkách Moravskoslezských Bes-
kyd“. Řešitel IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice. Celkový finanční objem  
8 260 tis. Kč, z toho v r. 2014 bylo uhrazeno 2,836 mil. Kč.

č. 44)  Projekt - pilotní šetření „Ověření možností obrany lesa před žírem ponrav chrousta maďalového 
v oblasti Bzenecké doubravy (tzv. Moravské Sahary)“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně. Celko-
vý finanční objem 200 tis. Kč - uhrazeno v roce 2014.

Projekty v průběhu pokračování řešení:
č. 44)  „Možnosti snížení škod chroustem maďálovým v území LS Strážnice“. Řešitel Mendelova univerzi-

ta v Brně Strašice. Celkový finanční objem 990 tis. Kč (v r. 2014 neprobíhaly úhrady).

č. 45)  „Vybrané aspekty bionomie lýkožrouta severského a jejich význam v ochraně lesa“. Řešitel Biolo-
gické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice. Celkový finanční objem 999 tis. Kč (v r. 2014 nepro-
bíhaly úhrady).

č. 46)  „Reprodukční charakteristiky samic jelena siky“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Cel-
kový finanční objem 678 tis. Kč (v r. 2014 neprobíhaly úhrady).

č. 47)  „Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR“. Řešitel VÚLHM, v.v.i., Strnady. Celkový 
finanční objem 885 tis. Kč, z toho v r. 2014 bylo uhrazeno 248 tis. Kč.

Uváděné částky jsou bez DPH. 

Podpora prostřednictvím fondů Evropské unie – využití podpory

LČR využívají podpory Evropské unie prostřednictvím strukturálních a jiných fondů především k řešení pro-
jektů s  vysokým celospolečenským významem. Čerpání podpory Evropské unie z  nového programového 
období 2014–2020 nebylo v ČR zahájeno, a proto uváděná využitá podpora za rok 2014 se týká prostředků 
vázaných k programovému období 2007–2013.
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Mimo jednotlivých fondů Evropské unie se na spolufinancování podílí rovněž Česká republika (státní roz-
počet, veřejné rozpočty) a dále jsou do projektů ve formě kofinancování zapojovány vlastní zdroje žadatele. 
Čerpání dotací z  fondů Evropské unie probíhá na  základě smluv a  dohod s  akreditovanými agenturami 
určenými řídícími orgány operačních programů. Vlastní čerpání se uskutečňuje dvěma způsoby, a to buď 
průběžně po realizaci částí projektu na základě finančně platebních kalendářů akce, nebo až po ukončení 
akce. Přehled jednotlivých projektů financovaných z fondů Evropské unie je uveden na webových stránkách 
podniku v sekci pro odbornou veřejnost na stránce Informace o finanční podpoře z EU.

Program rozvoje venkova ČR
Podnik je možným žadatelem a příjemcem podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD), a  to přímo z  Programu rozvoje venkova ČR (PRV) v  opatření II.2.4 „Obnova lesního potenciálu 
po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů“ a v opatření II.2.1 „První zalesnění zemědělské půdy“ 
(mohl se ucházet o podporu do konce roku 2013).

V roce 2014 bylo z PRV proplaceno celkem 24,829 mil. Kč (21,973 mil. Kč v podopatření II.2.4.1; 2,523 mil. Kč 
v podopatření II.2.4.2 a 0,333 mil. Kč v rámci podopatření II.2.1).

Jednotná platba na plochu
V roce 2014 byla uskutečněna platba na plochu (SAPS), za obhospodařovanou zemědělskou půdu vedenou 
v Evidenci (LPIS), na základě podané jednotné žádostí za rok 2013, a to doplatek v celkové výši 5,870 mil. Kč. 
Platba za jednotnou žádost podanou pro rok 2014 se v tomto roce neuskutečnila.

Operační program Životní prostředí
Dalším prostředkem k podpoře lesnických, vodohospodářských, krajinných projektů a projektů přispívají-
cích ke zkvalitnění nakládání s odpady je Operační program Životní prostředí (OPŽP), který je financován 
z  Fondu soudržnosti (FS) a  Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podnik měl možnost zapojit 
se do Prioritní Osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, Osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní a Osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží.

Pro čerpání podpory z  OPŽP existovalo pro LČR osm dotačních možností, a  to v  oblastech podpory:  
6.2 „Podpora biodiverzity“, 6.3 „Obnova krajinných struktur“, 6.4 „Optimalizace vodního režimu kraji-
ny“, 6.5 „Podpora regenerace urbanizované krajiny“, 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorová-
ní geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod“, 1.3.2 „Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových 
opatření“, 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady“ (odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných 
územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech) a 4.2 „Odstraňování starých ekologických 
zátěží“ (realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit i pro problémová území obsahující 
více než jedno kontaminované místo).

Skutečně byla v  roce 2014 dotační podpora proplacena v  Ose 6 ve  výši 99,335 mil. Kč (oblast podpory  
6.2 celkem 11,151 mil. Kč, 6.3 celkem 59,730 mil. Kč, 6.4 celkem 27,728 mil. Kč, 6.5 celkem 0,726 mil. Kč).

Lesnické hospodaření
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Operační programy Přeshraniční spolupráce
LČR se zapojily do Operačních programů Přeshraniční spolupráce 2007-2013, a to: OPPS Česká republika 
a Polská republika – v oblasti podpory 2.2 „Podpora rozvoje cestovního ruchu“, OPPS Svobodný stát Sasko 
a Česká republika – Cíl 3, Prioritní osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí, v oblasti podpory 
Prioritní osy 2 Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany 
vodních toků, OPPS Česká republika a Rakousko – Prioritní osa 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch 
a transfer know-how a OPPS Česká republika a Slovensko – Prioritní osy 1 Podpora spoločensko-kultúrneho 
a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce. Dotační programy Evropské unie jsou finan-
covány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Průběžné platby v roce 2014 u OPPS byly usku-
tečněny ve výši 203 472 EUR z OPPS Svobodný stát Sasko a Česká republika – Cíl 3, OPPS Česká republika 
a Slovensko a OPPS Česká republika a Rakousko.

Mezinárodní visegrádský fond
V roce 2014 se LČR jako partner bez přímé dotační podpory dále zapojily ve spolupráci se Slovenskou re-
publikou, Maďarskem a Polskou republikou do projektu v oblasti podpory „vzdělávání“ (cíleno na  lesní 
pedagogiku), který je realizován v rámci podpory fondu V4 (Visegrad fund).

Hospodářská úprava lesa

V roce 2014 byla dokončena tvorba lesních hospodářských plánů (LHP) s platností od 1. 1. 2014. Jednalo 
se celkem o 20 lesních hospodářských celků (LHC) u 11 organizačních jednotek (OJ) Lesů ČR. Orgány státní 
správy lesů (OSSL) bylo k 31. 12. 2014 schváleno 19 LHP, neschválen zůstal LHP pro LHC Višňová.

Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL) tohoto ročníku LHP činila 133 111 ha. Všech-
ny LHP byly vyhotoveny v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství MZe. Na zá-
kladě dohody o spolupráci uzavřené mezi LČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) byla data 
19 schválených LHP předána do informačního datového centra ÚHUL.

Lesy ČR vynaložily na tento ročník LHP celkem 33 012 902 Kč bez DPH, což činí v přepočtu na 1 ha 248 Kč. 
Lesy ČR, stejně jako v roce 2013, i v roce 2014 nemohly žádat o poskytnutí příspěvku na zpracování LHP. 
Vyhotovení LHP si tak Lesy ČR hradily pouze z vlastních zdrojů.

Stále zůstává neschválen LHP s platností od 1. 1. 2012 pro LHC Výzkum, u kterého Lesy ČR pokračovaly v ří-
zení ve věci námitky proti neschválení tohoto LHP.

Naopak byly v roce 2014 schváleny LHP s platností od 1. 1. 2012 pro LHC Rájec a LHC Tišnov, kde se schvalo-
vání protáhlo z důvodů řešení námitek Lesů ČR proti neschválení LHP OSSL.

V roce 2014 byly ukončeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2015. Jednalo se celkem o 12 LHC u 8 or-
ganizačních jednotek LČR. Celková výměra činila 120 621 ha. Obnova tohoto ročníku LHP byla dotčena na-
vracením majetku oprávněným osobám dle zákona č.428/2012 Sb. V průběhu vyhotovení LHP, v různé fázi 
rozpracovanosti, bylo vyjmuto z LHP Lesů ČR cca 14 000 ha.



40   Výroční zpráva LČR 2014

Obnova LHP je u Lesů ČR od ročníku s platností od 1. 1. 1998 zajišťována externími podnikatelskými sub-
jekty. I v roce 2014 Lesy ČR vypsaly, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku 
na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2016. Obdobně jako v předchozích letech byl celý ročník LHP zařazen 
do jedné veřejné zakázky, která byla členěna do 9 samostatných částí podle OJ dotčených obnovou LHP. 
Do výběrového řízení tak bylo zařazeno celkem 12 LHC v rámci 9 OJ na předběžné výměře 121 201 ha. 

O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2016 projevilo zájem celkem 13 subjektů, z toho 1 subjekt se poprvé 
ucházel o vyhotovení LHP pro Lesy ČR. Dosažená průměrná cena (aritmetický průměr vážený předběžnou 
plochou jednotlivých LHC) z  uzavřených smluv o  dílo činila 443 Kč/ha bez DPH. Průměrná cena za  1 ha  
předchozího ročníku LHP s platností od 1. 1. 2015 činila 234 Kč/ha. Index změny ceny za LHP s platností  
od 1. 1. 2016 proti předchozímu ročníku činil 189. 

Obnova LHP, v různých fázích rozpracovanosti, probíhala v roce 2014 na 375 056 ha v rámci 45 LHC u 29 OJ.

Podrobný seznam rozpracovaných LHP v roce 2014 dle jednotlivých LHC je uveden v tabulce a v přehledné 
mapě – viz str. 42.

Přehled rozpracovaných LHP v roce 2014
(kurzívou uvedeny předběžné plochy ještě neschválených LHP)

Organizační jednotka  Název LHC Platnost LHP Plocha PUPFL  

  od (ha)

Strážnice Výzkum 1. 1. 2012 123

Součet za LHP od 1. 1. 2012     123

Český Krumlov Kaplice  1. 1. 2014 6 561

Česká Lípa Česká Lípa 1. 1. 2014 8 456

Česká Lípa Cvikov 1. 1. 2014 10 848

Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm 1. 1. 2014 9 369

Frenštát pod Radhoštěm Hranice 1. 1. 2014 3 375

Konopiště Višňová 1. 1. 2014 2 868

Karlovice  Karlovice ve Slezsku 1. 1. 2014 12 384

Kladská Kladská 1. 1. 2014 14 393

Klatovy Klatovy 1. 1. 2014 2 051

Klatovy Nýrsko 1. 1. 2014 7 624

Klatovy Chudenice 1. 1. 2014 2 461

Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou 1. 1. 2014 5 282

Ledeč nad Sázavou Humpolec 1. 1. 2014 5 176

Luhačovice Luhačovice 1. 1. 2014 6 387

Luhačovice Vizovice 1. 1. 2014 3 103

Luhačovice Starý Hrozenkov 1. 1. 2014 429

Nové Hrady  Horní Hvozd 1. 1. 2014 10 979

Nové Hrady Dolní Hvozd 1. 1. 2014 8 923

Železná Ruda Železná Ruda 1. 1. 2014 7 749

Železná Ruda Sušice 1. 1. 2014 4 693

Součet za LHP od 1. 1. 2014   133 111

Lesnické hospodaření
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Boubín Prachatice 1. 1. 2015 4 110

Boubín Vimperk 1. 1. 2015 19 132

Ostravice Ostravice 1. 1. 2015 6 411

Hanušovice Hanušovice 1. 1. 2015 10 021

Hanušovice Králíky 1. 1. 2015 9 275

Buchlovice Buchlovice 1. 1. 2015 13 124

Telč Telč 1. 1. 2015 9 288

Telč Jemnice 1. 1. 2015 6 671

Křivoklát Křivoklát 1. 1. 2015 13 768

Domažlice Domažlice 1. 1. 2015 13 939

Děčín Děčín 1. 1. 2015 5 651

Děčín Sněžník 1. 1. 2015 9 231

Součet za LHP od 1. 1. 2015   120 621

Velké Karlovice  Velké Karlovice  1. 1. 2016 8 780

Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou 1. 1. 2016 14 980

Bučovice Bučovice 1. 1. 2016 12 450

Bučovice Račice 1. 1. 2016 10 269

Znojmo Znojmo 1. 1. 2016 16 471

Rychnov nad Kněžnou Opočno 1. 1. 2016 2 832

Nymburk Nymburk 1. 1. 2016 10 722

Jindřichův Hradec Jemčina 1. 1. 2016 7 175

Jindřichův Hradec Dubovice 1. 1. 2016 7 152

Český Krumlov Český Krumlov 1. 1. 2016 12 353

Rumburk Rumburk 1. 1. 2016 9 322

Rumburk Rybniště 1. 1. 2016 8 695

Součet za LHP od 1. 1. 2016   121 201

Celkem      375 056

V roce 2014 evidovaly Lesy ČR 150 LHC s platným LHP. Proti roku 2013 došlo k nárůstu počtu LHC s platným 
LHP o 1. 

Z  důvodů rozdílnosti přírodních podmínek došlo v  rámci přípravných prací k  obnově LHP s  platností 
od 1. 1. 2016 k rozdělení dvou původních LHC (J. Hradec, Rumburk) na 4 nové LHC (Jemčina, Dubovice, Rum-
burk, Rybniště).

Z počtu 150 LHC byly 4 LHC evidovány jako tzv. spoluvlastnické s určitým podílem státního vlastnictví, 9 LHC 
nebo jejich částí převzaly Lesy ČR do správy v rámci nákupu nebo směn majetků a 1 LHC byl vytvořen nad 
pronajatým majetkem, kde veškerou činnost zajišťuje lesní závod. 

ÚHÚL provedl v roce 2014 na základě smlouvy s LČR kontrolu kvality vyhotovení LHP Lesů ČR, a to na šesti  
OJ dotčených obnovou LHP s platností od 1. 1. 2015. Kontrola neobjevila u kontrolovaných LHP žádné závaž-
né systematické chyby. V externích kontrolách se bude pokračovat i v roce 2015. 
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Lesnická inspekce

Od roku 2007 bylo u LČR zavedeno periodické zjišťování stavu lesa (lesních ekosystémů) a dlouhodobých 
výsledků hospodaření formou prověrek.

Od roku 2013 byl souběžně s decennálními prověrkami zaveden systém následných kontrol s pětiletou pe-
riodou, který přispívá ke korekcím systému v polovině decennia a pomáhá udržet směr a úroveň dlouhodo-
bého lesnického hospodaření.

Lesnické hospodaření

Odbor HÚL stejně jako v letech předchozích zajišťoval pro podnik aktualizaci digitální podoby hranic organi-
začních jednotek. Výstupem z této činnosti je přehledná mapa organizační struktury – viz str. 14.

Potvrzením funkčnosti grafického datového skladu (GrDS) je mapa zachycující aktuální stav majetku, který 
spravovaly Lesy ČR k 31. 12. 2014 – viz str. 12.

V roce 2014 Lesy ČR dokončily na základě rámcové smlouvy nákup 409 ks elektronických průměrek Digitech 
Professional za účelem zjišťování zásob stojících porostů. Průměrky jsou vybaveny softwarem LČRTax vyvi-
nutým pro tento účel. Průměrky byly po zaškolení předány na OJ.

Obnova LHP
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Činnost je zabezpečována pracovníky Oddělení Iesnické inspekce (OdLI).

Útvar se prosadil zejména při zprostředkování zpětné vazby o účinnosti a důsledcích řídicích procesů a za-
jištění přímé informace výrobně-technického ředitele o konkrétních výsledcích lesnického hospodaření jed-
notlivých organizačních jednotek ve srovnání se standardem LČR.

Prověrky dlouhodobých výsledků v péči o stav lesa jsou spolu se zkouškami OLH významným prvkem systé-
mu udržujícího odbornou úroveň lesnického hospodaření podniku.

Podílejí se na prevenci před riziky vyplývajícími z nedodržování legislativních úprav a přispívají k jednotné-
mu, standardnímu postupu zaměstnanců Lesů ČR ve vztahu k orgánům státní správy lesního hospodářství.

Napomáhají udržovat prestiž LH a dobrou pověst o hospodaření ve státních lesích.

Během období od roku 2007 do roku 2014 bylo desetiletým prověrkám podrobeno celkem 725 revírů na   
114 LHC a jejich částí tj. 80 % současného celkového počtu LHC obhospodařovaných Lesy ČR. Celkem se jed-
nalo o 21 446 JPRL. V letech 2013–2014 bylo lesnickou inspekcí po pěti letech opětovně prověřeno 195 revírů 
na 25 LHC nebo jejich částí ve 4 188 porostních skupinách.

Detailní výsledky hodnocení jsou zveřejněny na webových stránkách podniku.

Přehled průměrných výsledků dle KŘ 2007–2014
Č. KŘ Název KŘ Průměr Kancelář Venek Počet revírů Počet LHC

913  Šumperk 1,58 1,56 1,60 61 7

915  Zlín 1,63 1,61 1,65 35 6

918  Jihlava 1,64 1,66 1,61 49 10

911  Frýdek-Místek 1,64 1,54 1,74 92 10

928  České Budějovice 1,79 1,80 1,77 73 12

919  Choceň 1,86 1,98 1,72 36 6

930  Plzeň 1,88 1,84 1,90 79 12

916  Brno 1,90 1,97 1,82 41 4

921  Brandýs nad L. 1,91 1,90 1,92 45 10

LZ   1,91 1,98 1,94 36 12

936  Liberec 1,92 1,96 1,88 44 7

937  Hradec Králové 1,94 2,06 1,80 36 4

932  Karlovy Vary 1,95 1,92 1,99 50 7

933  Teplice 2,28 2,53 1,96 48 7

   1,83 1,86 1,80 725 114
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Naplňování veřejného zájmu

Lesy České republiky, státní podnik (dále LČR), jsou založeny v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o stát-
ním podniku, v platném znění, a to „k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo 
veřejně prospěšných zájmů“.

Za tím účelem podnik postupně zpracoval a schválil několik koncepčních dokumentů, jež jsou postupně 
naplňovány.

Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1997, 2000) se týká zejména zajištění vlastní existence 
lesa a zlepšení jeho stavu.

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR na období 2010–2019 slouží v sou-
ladu se svým názvem k zajišťování ochrany genových zdrojů lesních dřevin.

Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR rozpracovává problematiku mimoprodukčních funkcí 
lesa a definuje postupné kroky k jejich zachování a případně podpoře. Aktualizovaný dokument je zveřej-
něn na webu. Zároveň je široké veřejnosti umožněno navrhovat konkrétní opatření v souladu s ním.

Program 2020

Náklady na realizaci Programu 2020 za léta 2010–2014
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Celkové náklady (tis. Kč)   33 493 55 601 54 428 69 630 70 319

Náklady na realizaci Programu 2020 v roce 2014 dle jednotlivých druhů činností
Druhy činností      tis. Kč %

Lesní arboreta a památné stromy      589  0,8 

Budování studánek      969  1,4 

Údržba památných objektů a staveb      730  1,0 

Odpočinkové a vyhlídkové objekty pro veřejnost     27 787   39,5

Informační systémy pro veřejnost      2 580  3,7 

Budování a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost    14 241  20,3

Estetické úpravy lesů, parků a krajiny      4 347  6,2 

Péče o vodní zdroje      7 359 10,5

Péče o biodiverzitu lesů a krajiny      1 936  2,8

Péče o drobné objekty pro veřejnost      3 303  4,7 

Potlačování invazních druhů rostlin      1 921  2,7 

Speciální programy pro veřejnost      877  1,2 

Ostatní akce pro veřejnost      3 680  5,2 

Program 2020 celkem      70 319  100

V roce 2014 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních prostředků na budování a údržbu odpočinko-
vých a vyhlídkových objektů pro veřejnost (27 787 tis. Kč) a na budování a opravy turistických cest, tras 
a parkovišť (14 241 tis. Kč). Další nemalá finanční částka byla vynaložena na péči o vodní zdroje a studánky  
(8 328 tis. Kč).
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Mezi další významné činnosti podniku při realizaci Programu plnění cílů veřejného zájmu patří estetické 
úpravy lesů, parků a krajiny (4 347 tis. Kč), péče o druhovou pestrost lesů a krajiny (3 857 tis. Kč), péče 
o drobné objekty pro veřejnost (3 303 tis. Kč) a budování informačních systémů pro veřejnost (2 580 tis. Kč).

Celkem bylo v roce 2014 podnikem vynaloženo na všechny druhy činností pro veřejnost realizovaných v rám-
ci Programu 2020 rekordních 70 319 tis. Kč.

Spolupráce s nevládními organizacemi

Klub českých turistů
K  rozvoji rekreační funkce lesa přispívá i  spolupráce s  Klubem českých turistů formou podpory značení 
turistických tras.

Český svaz ochránců přírody
S Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) se v rámci dlouhodobé spolupráce realizuje několik desítek kon-
krétních projektů ochrany biodiverzity v lesích (např. opatření k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, 
bylin, pěvců, dravců a sov, netopýrů, mapování cenných lesních mokřadů a vodních toků), dále projekty 
v oblasti podpory záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy a v oblasti ekologické osvěty, 
výchovy a vzdělávání.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Také v  roce 2014 byly podpořeny aktivity Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s., jejímž jsou Lesy ČR 
zakladatelem.

Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.
Dlouhodobá spolupráce LČR s o.p.s. Křivoklátsko úspěšně pokračovala i v roce 2014.

Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

Bezzásahová území a jejich monitoring
Pokračovalo naplňování smlouvy mezi LČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spolupráci při vy-
mezování bezzásahových území v lesích a jejich monitoringu. Proběhla prověrka stavu stávajících lokalit. 
Přehled vymezených bezzásahových území ke dni 31. 12. 2014 a výsledky dosavadního monitoringu jednot-
livých lokalit jsou zveřejněny na webu LČR.

Ochrana přírody a krajiny u LČR
LČR jsou nejvýznamnějším správcem chráněných území v České republice. V  lokalitách se zvýšeným zá-
jmem ochrany přírody hospodaří s ohledem na jednotlivé kategorie územní ochrany, výskyt zvláště chráně-
ných druhů, cenných biotopů i dalších významných přírodních a kulturních fenoménů.
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Naplňování veřejného zájmu

Více než 30 % výměry pozemků, k nimž mají LČR právo hospodařit, je součástí chráněných krajinných ob-
lastí (CHKO). Další 3 % výměry se nacházejí v maloplošných zvláště chráněných územích, tj. v národních 
přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních rezervacích a přírodních památkách.

V rámci soustavy evropsky významných území Natura 2000, budované ve všech členských zemích EU, se 
v ptačích oblastech (podle směrnice o ptácích) nachází bezmála 230 000 ha pozemků, v evropsky význam-
ných lokalitách (podle směrnice o stanovištích) více než 260 000 ha pozemků, k nimž má podnik právo 
hospodařit. Přestože se část výše uvedených území vzájemně překrývá, celkový podíl zvláště chráněných 
území a lokalit soustavy Natura 2000 na pozemcích s právem hospodařit LČR činí bezmála 45 %.

Ochranné podmínky zvláště chráněných území i ptačích oblastí představují trvalé omezení plnění produkč-
ní funkce lesů. Přesto podnik není příjemcem žádných nárokových příspěvků na hospodaření v těchto úze-
mích.

Podnik se dále dlouhodobě aktivně podílí na záchraně a podpoře vybraných skupin organismů, zejména 
přirozeně vzácných druhů dřevin, dravců a sov, lesních kurů, pěvců, atd., a to jak ve zvláště chráněných 
územích, tak i mimo ně.

Škody způsobené vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

LČR uplatnily v roce 2014 v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy, škody způsobené bobrem evropským v celkové výši 3 723 418 Kč. 
Škody způsobené losem evropským ve výši 147 029 Kč. Zákona a prováděcí vyhláška však zdaleka neposti-
huje všechny druhy škod.

Podpora mimoprodukčních funkcí lesů – vnější zdroje

V  rámci „Programu péče o  krajinu“ MŽP byly v  roce 2014 prostředky na  opatření ve  zvláště chráněných 
územích, ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách poskytovány příslušným orgánům ochrany 
přírody, které uzavíraly s dotčenými vlastníky dohody o provedení managementových opatření k podpoře 
druhové rozmanitosti v těchto územích. Na pozemcích s právem hospodařit LČR se jednalo o opatření v cel-
kové výši 1 463 892 Kč, a to v součinnosti s příslušnými organizačními jednotkami LČR.

Na opatření v lokalitách mimo tato území obdržely LČR v roce 2014 přímé dotace z Programu péče o krajinu 
v celkové výši 118 760 Kč. Na opatření v lokalitách mimo tato území obdržely LČR v roce 2014 přímé dotace 
v rámci „Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ MŽP v celkové výši 9 696 Kč.



Znáte 
dobře váš 
les?
Kolik km vodních 
toků spravují  
Lesy ČR:

a) 27 tisích km
b) 30 tisíc km
c) 38 tisíc km
d) 42 tisíc km?



?

c) 38 tisíc km

Státní podnik 
Lesy České  
republiky spra-
vuje v současné 
době v rámci  
celého státu přes 
38 tisíc km  
určených vodních 
toků a bystřin  
a přes 820 ma-
lých vodních ná-
drží. 
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Ochrana vodních zdrojů

Na  základě analýzy geografi ckých dat vyhlášených chráněných oblastí přirozené akumulace vod dle 
§ 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (CHOPAV, VÚV TGM, 2010); ochranných pásem vodních zdrojů, kromě 
ochranných pásem vodárenských nádrží, dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (OP vodních 
zdrojů, VÚV TGM, 2010); ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a  zdrojů minerálních vod dle zá-
kona č. 164/2001 Sb. (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2011) nad daty lesních hospodářských plánů v rámci 
grafi ckého datového skladu LČR bylo zjištěno následující celkové dotčení lesních pozemků s právem hos-
podařit LČR:

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – 500 156 ha, z toho porostní půda 480 360 ha.

Ochranná pásma vodních zdrojů (bez ochranných pásem vodárenských nádrží) zaujímají celkovou plochu 
144 000 ha, z toho ochranná pásma 1. stupně 5 800 ha.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod se nacházejí na více než 63 000 ha, 
z toho ochranná pásma 1. stupně 2 800 ha.

Lesy České republiky se v  letech 2010–2014 aktivně podílely na  realizaci sasko – českého projektu 
ZIEL3/CÍL3 Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung (https://moorevital.sachsen.de/). 
Tento projekt byl v  roce 2015 nominován do fi nále prestižního evropského ocenění Natura 2000 Award, 
udělovaného za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000.

Naplňování veřejného zájmu
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Investiční výstavba

Investiční činnost v roce 2014

Objem celkových vložených investičních prostředků u  LČR dosáhl v  roce 2014 výše 1  081,972 mil. Kč, 
což činí 64 % z  plánovaného objemu 1  696 mil. Kč. Vlastní zdroje představovaly částku 958,817 mil. Kč  
(tj. 88,6 %), dotace a prostředky z veřejného rozpočtu 52,117 mil. Kč (tj. 4,8 %), na investiční akce Programu 
2020 bylo vynaloženo 44,429 mil. Kč (4,1 %) a ostatní zdroje činily 26,609 mil. Kč (tj. 2,5 %) z celkového 
objemu investičních prostředků.

Investice v roce 2014 podle zdroje financování – skutečnost
Zdroj financování      mil. Kč %

Vlastní zdroje       958,817  88,6 

Dotace, veřejný rozpočet      52,117 4,8 

Vlastní zdroje - Program 2020      44,429 4,1 

Ostatní zdroje      26,609 2,5 

Celkem      1 081,972 100 

Investice do nehmotného a hmotného majetku
Přehled dle druhu majetku     mil. Kč %

Nehmotný majetek     52,749 4,9 

– z toho: LHP     35,456 3,3 

 SW     14,906 1,4 

 ostatní nehmotný     0 0

 studie území     2,387 0,2 

Hmotný majetek     1 029,223 95,1 

– z toho: stavební práce     864,531 79,9 

 stroje a zařízení     106,530 9,9 

 pozemky     57,773 5,3 

 ostatní     0,389 0

Celkem      1 081,972 100

Investice do nehmotného majetku činily 52,749 mil. Kč (tj. 4,9 % z celkového objemu investic), z toho nejví-
ce činily investice do obnovy lesních hospodářských plánů 35,456 mil. Kč.

Do  hmotného majetku bylo investováno celkem 1  029,223 mil. Kč (tj. 95,1 % z  celkového objemu  
investic). Z toho investice na stavební práce činily 864,531 mil. Kč, stroje a zařízení včetně ostatních inves-
tic 106,919 mil. Kč, investice na nákupy pozemků a ostatní záležitosti spojené s investiční výstavbou nebo 
arondacemi lesních komplexů činily 57,773 mil. Kč.
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Čerpání stavebních investic dle statistické klasifikace
Klasifikace stavebních investic      mil. Kč %

Projektová dokumentace HB      6,602 0,8

Projektová dokumentace ostatní      3,113 0,4

Projektová dokumentace lesní cesty     25,973 3,0

Projektová dokumentace lesní školky     0,315 0

Projektová dokumentace man. sklady     0,096 0

Projektová dokumentace sklady a dílny     0,325 0

Projektová dokumentace vodní nádrže     2,427 0,3

Projektová dokumentace byty      0,452 0,1

Projektová dokumentace AB      3,613 0,4

Projektová dokumentace PŠ HB      1,921 0,2

Projektová dokumentace PŠ ostatní     0 0

Projektová dokumentace PŠ lesní cesty     0,121 0

Projektová dokumentace PŠ byty      0 0

Projektová dokumentace PŠ AB      0,016 0

Projektová dokumentace Projekty EU     0 0

Lesní cesty      548,332 63,3

Lesní školky      0 0

Man. sklady      5,986 0,7

Sklady a dílny       4,986 0,6

LTM+HB … HB      74,975 8,7

LTM+HB …. LTM      0 0

LTM+HB … strže a sanace      0,305 0

Vodní nádrže      12,483 1,5

Byty, revíry      7,955 0,9

Administrativní budovy      36,251 4,2

Ostatní stavby včetně zemníků      25,939 3,0

Program 2020      44,429 5,1

PŠ HB      12,393 1,5

PŠ Ostatní stavby      0,014 0

PŠ Lesní cesty      0,600 0,1

PŠ Byty      0 0

PŠ Administrativní budovy      0 0

Projekty EU-realizace      44,909 5,2

Stavební investice celkem      864,531 100

Investiční výstavba
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Čerpání stavebních investic dle druhů pro lesní hospodářství
Stavební práce      mil. Kč  %

Lesní cesty včetně dokumentace      575,027 66,5

Bytová výstavba      8,407 1,0

Provozní budovy a stavby      51,589 6,0

Vodní hospodářství      111,104 12,8

Projekty EU      44,909 5,2

Program 2020      44,429 5,1

Ostatní stavby      29,066 3,4

Celkem      864,531 100

Do  pozemních a  inženýrských staveb bylo investováno 864,531 mil. Kč, přičemž největší objem  
575,027 mil. Kč (tj. 66,5 %) byl investován do výstavby a rekonstrukcí lesních cest. Druhý největší objem 
ve výši 111,104 mil. Kč (tj. 12,8 %) byl investován do vodohospodářských staveb na zvýšení ochrany území 
před povodněmi a na prevenci a odstranění povodňových škod. Tedy bezmála 80 % objemu finančních pro-
středků bylo investováno do staveb realizovaných především ve veřejném zájmu.

Čerpání investic na stroje a zařízení dle statistické klasifikace
Stroje a zařízení      mil. Kč %

Odvozní soupravy      11,066 10,3

Nákladní auta       8,304 7,8

Osobní auta-terénní      0 0

Osobní auta- mimo terénních      0 0

Speciální lesnické stroje      16,006 15,0

Traktory vč. lesnické nástavby      18,681 17,5

Přívěsy a návěsy      3,307 3,1

Zemědělské a školkařské stroje      9,179 8,6

Nakladače      4,419 4,1

Výpočetní technika vč. tiskáren      10,966 10,3

Kopírovací stroje      0 0

Telekomunikační technika      0,033 0

Elektronické zabezpečení staveb      0,827 0,8

Kovoobráběcí stroje      0,641 0,6

Dřevoobráběcí stroje      3,047 2,8

Manipulační a expediční linky      0 0

Televizory, foto, videa      0,186 0,2

Mrazírenská technologie      3,112 2,9

Ostatní jinde neuvedené stroje      16,756 15,7

Stroje celkem      106,530 99,7

Ostatní zařízení + DHM      0,389 0,3

Celkem stroje a zařízení      106,919 100

Plnění strojních investic včetně ostatních zařízení za rok 2014 činilo 106,919 mil. Kč. Největší objem finanč-
ních prostředků ve výši 34,687 mil. Kč (tj. 32,5 %) byl investován do pořízení speciálních lesnických strojů 
a traktorů. 
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Program 2020 – investiční akce
Druhy činností      mil. Kč %

Lesní arboreta      0,581 1,3

Památné a okrasné aj. dřeviny      0,008 0,0

Úpravy vodních toků, nádrží      4,178 9,4

Studánky      0,969 2,2

Podpora ohrožených druhů organismů     0,117 0,3

Památné objekty a stavby      0,731 1,7

Terénní úpravy      0,178 0,4

Odpočinkové a vyhlídkové objekty     23,158 52,1

Budování tábořišť pro veřejnost      0 0,0

Sanace invazních rostlin      0 0,0

Budování informačních systémů pro veřejnost     1,568 3,5

Cesty, trasy, parkoviště      9,466 21,3

Ostatní jinde neuvedené      3,475 7,8

Celkem      44,429 100 

Na akce Programu 2020 pro zajištění veřejného zájmu v  lesích bylo v  roce 2014 vynaloženo z celkového 
objemu 70,319 mil. Kč celkem 44,429 mil. Kč na akce investičního charakteru.

V rámci investiční výstavby se v roce 2014 uskutečnila další část realizace především turistických tras a drob-
ných dřevostaveb, které slouží veřejnosti při pobytu v lesích spravovaných LČR. Největší objem investičních 
prostředků byl vložen do výstavby odpočinkových a vyhlídkových objektů, do budování turistických cest, 
tras a parkovišť. Nemalý finanční objem byl také investován do úprav studánek a vodních toků a nádrží.

Přehled investic do majetku ve správě LČR dle krajů (mil. Kč)
Kraj  Celkem Stroje Stavby z toho LC 

   a zařízení

Moravskoslezský  125,010 3,822 112,902 56,801

Olomoucký  57,899 1,289 49,758 33,135

Zlínský  87,718 0,874 77,846 41,799

Jihomoravský  83,667 17,260 62,911 31,484

Vysočina  41,278 1,332 33,884 25,954

Pardubický  50,275 1,157 45,972 35,554

Středočeský  90,903 12,823 73,055 50,188

Jihočeský  158,602 29,862 115,958 86,821

Plzeňský  69,567 1,835 61,288 53,679

Karlovarský  67,569 25,256 41,465 36,616

Ústecký  81,260 1,266 70,840 47,724

Liberecký  61,339 0,908 55,343 43,225

Královéhradecký  106,885 9,235 63,309 32,047

Celkem  1 081,972 106,919 864,531 575,027

Investiční výstavba
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Vodní hospodářství

Lesy České republiky, s. p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimo-
produkčních funkcí lesa. K 31. 12. 2014 spravovaly více než 38 tisíc km vodních toků a 828 malých vodních 
nádrží.

Péče o vodní toky v  rámci LČR představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními 
toky v pořizovací hodnotě 5,53 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, proti-
povodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťuje šest správ toků s územní působností dle 
oblastí povodí, metodicky řízených Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR.

V roce 2014 probíhaly v LČR na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:
•	 	odstraňování	povodňových	škod	z roku	2013	a 2014,	
•	 	realizaci	investičních	akcí	zaměřených	na protipovodňovou	ochranu,	protierozní	opatření	a rovněž	akce	

veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona, 
•	 	realizaci	akcí	za účelem	oprav	a údržeb	majetku,
•	 	přípravu	dokumentací	pro	 realizaci	akcí	v  rámci	dotačního	programu	MZe	Prevence	před	povodněmi	 

III. etapa,
•	 	činnosti	zaměřené	na péči	o břehové	porosty,	revitalizace	v minulosti	nevhodně	upravených	vodních	

toků, na mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepů-
vodních druhů rostlin apod.,

•	 	vedení	Centrální	evidence	vodních	toků,	vodních	nádrží	a inventarizace	majetku.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a  investice) byla financována zejména 
z vlastních zdrojů podniku a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve ve-
řejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na program MZe „Podpora na odstra-
ňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku“ dle § 102 vodního zákona. Dále byly 
využívány fondy EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV). Částečně 
na opatření na drobných vodních tocích přispívají kraje.

V souvislosti se správou toků a vodních děl LČR vynaložily v roce 2014 prostřednictvím svých organizačních 
jednotek celkem 503,7 mil. Kč, z čehož výdaje investičního charakteru činily 161,2 mil. Kč. Z tohoto objemu 
investic představují 112,5 mil. Kč vlastní prostředky. Na výkon správy a opravu a údržbu základních pro-
středků bylo použito 342,5 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 332,4 mil. Kč. Na odstranění povodňových 
škod bylo celkově vynaloženo 47 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 33,9 mil. Kč. V uvedených objemech 
jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků. Tržby získané za odběry povrchové vody k úhradě 
správy vodních toků činily 11,5 mil. Kč.
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Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2014 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady v mil. Kč na vodní hospodářství v roce 2014
Lesy ČR, s.p.  Celkem Vlastní zdroje Dotace Z toho povodňové škody

     celkem celkem Vlastní zdroje Dotace

Investice   161,2 112,5 48,7 8,4 12,6

Neinvestice  342,5 332,4 10,1 25,5 0,5

Celkem   503,7 444,9 58,8 33,9 13,1

Vodní hospodářství

Územní působnost Správ toků Lesů ČR

Prachatice

Klatovy

Domažlice

Strakonice

Český Krumlov
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V  roce 2014 bylo realizováno 119 staveb investičního charakteru (zařazené investice), z  toho 12 nádrží, 
18 staveb typu velkých příčných objektů, 42 podélných úprav vodních toků, 8 studií a 39 drobných staveb 
typu Program 2020 (tůňky, informační tabule, odpočinkové objekty apod.).

Oproti předcházejícím letům došlo ke snížení v roce 2014 zejména investičních výdajů, které je způsobeno 
ukončením dotačního programu MZe Prevence před povodněmi II. etapa a také změnou právních předpisů, 
kdy realizace liniových staveb komplikuje majetkoprávní vypořádání.

Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých oblastech povodí:

Na Správě toků – oblast povodí Odry bylo v roce 2014 hlavní náplní odstraňování povodňových škod z květ-
na 2014. Tyto povodně zasáhly oblast Beskyd i oblast Jeseníků a vyžádaly si okamžité zabezpečovací práce, 
které byly provedeny na Olešnici v Mikulovicích a Ondřejovickém potoce v Ondřejovicích, na Raduňce v Ra-
duni, na VN Sedlinka v Nových Sedlicích a na dalších tocích.

Následně byly zahájeny práce na odstraňování povodňových škod. K nejrozsáhlejším stavbám v Beskydské 
oblasti patří Jičínka v Novém Jičíně, Životicích, Mořkově a Veřovicích, dále Hluchová v Bystřici nad Olší, 
Bystrý potok v obci Baška, Stolovec v Čeladné a další. V oblasti Jeseníků se povodňové škody odstraňovaly 
na Javorné ve Zlatých Horách a na Lesním potoce v Mikulovicích u Jeseníka. Náprava některých škod většího 
rozsahu byla v loňském roce zahájena a její realizace pokračuje i v roce 2015. Mezi takové patří např. Olešni-
ce v Mikulovicích u Jeseníka, Raduňka na Opavsku a v Beskydské oblasti Čeladenka v obci Čeladná, Satina 
v Malenovicích a Zrzávka v Bludovicích u Nového Jičína.

Mimo tyto povodňové akce byly dokončeny stavby řešící stabilizaci koryt vodních toků s  cílem zajištění 
protipovodňové ochrany okolních nemovitostí, např. na vodním toku Prudník ve městě Zlaté Hory, Valštejn-
ka ve Valštejně a Hynčicích u Krnova, Rychtářský potok ve Staré Vsi u Rýmařova, na vodním toku Opavice 
v Heřmanovicích byla provedena rekonstrukce zdi a v neposlední řadě např. opevnění a stabilizace koryta 
Račího potoka v oblasti Javorníka a Uhelné.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byly realizovány stabilizace příčnými objekty na vodních tocích 
Vysutý potok v Morávce, Lánský potok u obce Uhelná a přehrážka na Keprnickém potoce u Bělé p. Pradě-
dem. Z dotací EU byla dokončena úprava koryta Satiny v obci Malenovice a revitalizační opatření na Jelením 
potoce na Bruntálsku.

Na Správě toků – oblast povodí Dyje byla v rámci odstraňování povodňových škod dokončena akce Besé-
nek v Brumově. Dále probíhaly opravy a údržby objektů v majetku LČR na tocích Mouřínovský potok u Brna, 
Barácký potok na Třebíčsku a Zdravá Voda na Kyjovsku.

V územní působnosti této správy toků byly realizovány i akce ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona, 
mezi významnější patří výstavba retenční přehrážky na přítoku Zavadilky u Letovic.
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V okrese Znojmo byla dokončena stavba retenční nádrže Hostim I. a v obci Slatinka u Letovic stabilizace ko-
ryta vodního toku Chlumský potok, obě z fondů EU - OPŽP. Fond EU – PRV byl využit na úpravu Slavonického 
potoka ve městě Slavonice.

Z vlastních zdrojů LČR dokončily opravu vodní nádrže Kralice na  rozhraní obcí Újezd u Rosic a Hluboké, 
rekonstrukci vodní nádrže Bojanovice – Hubert nedaleko Bojanovic na Znojemsku a dále např. protipovod-
ňové opatření na Rohozenském potoce v obci Rohozná.

Na Správě toků – oblast povodí Labe byla dokončena opatření k odstraňování povodňových škod z června 
2013 na Jičínsku ve Studénce a v Dolním Javoří na levobřežním přítoku Javorky.

Lokální přívalové povodně v roce 2014 nejvíce postihly Semilsko, Rychnovsko, Ústeckoorlicko a Hlinecko. 
Většina škod byla řešena formou zabezpečovacích prací ihned po povodni.

V územní působnosti správy byly z fondů EU - OPŽP revitalizovány toky v minulosti nevhodně upravené – 
Hadinec v Bartošovicích, Barovka v Libicích, Ošerov v Sedloňově a Černý potok na Liberecku.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byla ukončena stabilizace koryta pravobřežního přítoku Křížo-
vého potoka v Bílém Kostele nad Nisou.

Z vlastních zdrojů LČR dokončily úpravy např. na tocích Doubravický v Leštině, Novoveský v Nové Vsi, Olšan-
ský v Třebešicích, Kunratický v Kunraticích, Kocbeřský v Choustníkově Hradišti a Veselka v Rovensku pod 
Troskami.

I v tomto roce probíhala opatření s cílem reintrodukce střevle potoční a pstruha potočního v CHKO Jizerské 
hory, reintrodukce raka říčního a údržba rybích úkrytů v CHKO Broumovsko.

Na Správě toků – oblast povodí Vltavy mezi nejvýznamnější akce v roce 2014 lze zařadit revitalizaci Maňav-
ského potoka s jeho levostranným přítokem financovanou z fondů EU – OPŽP.

Z dalších významných staveb lze uvést ukončení rekonstrukce retenční nádrže Kočičí rybníčky u Tachova 
realizované ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona.

V rámci odstraňování povodňových škod z roku 2012 byly dokončeny akce Dobrovodský a Krásetínský potok 
v jižních Čechách. Na odstraňování povodňových škod z roku 2013 je částečně využíván program MZe, ze 
kterého byly čerpány dotace již na čtyři akce a na další jsou podány žádosti. Následky povodňových průtoků 
v povodí Vltavy a Sázavy v roce 2014 byly řešeny bezprostředně formou zabezpečovacích prací.

Další akcí spolufinancovanou EU z Programu pro přeshraniční spolupráci je akce na Schwarzenberském 
plavebním kanálu.

Vodní hospodářství
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Správa toků – oblast povodí Ohře v roce 2014 dokončila přípravy dokumentací na odstranění povodňových 
škod z roku 2013 na dvou přítocích Struhařského potoka u Lubence v okrese Louny.

Zahájeny byly stavby realizované ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona - retenční nádrž na Lužnici nad 
obcí Kalek na Chomutovsku a doplnění hrazení Falcké strže u Nečemic na Žatecku.

Z fondů EU - OPŽP byla provedena I. etapa revitalizace přítoku Bynoveckého potoka v Nové Olešce na Dě-
čínsku. Z vlastních zdrojů byla dokončena výstavba přehrážky na Studeném potoce k ochraně obce Studený 
u Kundratic na Děčínsku a na Homolském potoce vytěžení retenčního prostoru a oprava přehrážky nad obcí 
Velké Březno na Ústecku a další údržby a úpravy drobných vodních toků.

Na Správě toků – oblast povodí Moravy se v roce 2014 vyskytly povodňové škody na Bratřejovském potoce 
na Vsetínsku. Drobné zabezpečovací práce po povodních byly provedeny v povodí Moravské Sázavy, Bes-
kyd a Bílých Karpat.

V rámci akcí realizovaných ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byly dokončeny rekonstrukce ka-
menných přehrážek na Klepáčském a Jelením potoce v Jeseníkách a opravy podélného i příčného opevnění 
Bukového potoka v Bílých Karpatech.

Z  prostředků EU byly dokončeny akce oprav a  rozšíření hrazení bystřin Medůvka a  Hornopasecký potok 
na Vsetínsku, Dražůvka na Šumpersku a revitalizace Borušovského potoka na Svitavsku.

Také byla provedena řada akcí k odstranění nánosů z koryt vodních toků, údržeb a oprav vodních děl, např. 
Stříbrného potoka v Boršově na Moravskotřebovsku, Syrovínky na Zlínsku, Ratibořky a Rokytenky na Vsetín-
sku a oprava vodní nádrže Blatnička u Veselí nad Moravou.

Zejména na Uherskohradišťsku, ale i v jiných lokalitách musí Správa toků řešit činnost bobra evropského 
na vodních tocích, který způsobuje škody na břehových porostech a úpravách koryt.

LČR o dokončených opatřeních pravidelně informují veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv.
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,  
realizace smluvních převodů

Postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2014
Řešení v letech Vyřízené Předané 

 žádosti pozemky v ha

1993 89 230 318 395

1994 114 556 375 894

1995 126 886 397 673

1996 137 264 411 207

1997 145 073 421 082

1998 153 291 430 659

1999 165 217 444 259

2000 172 337 450 099

2001 178 378 461 344

2002 181 303 464 946

2003 184 484 469 960

2004 185 886 475 360

2005 187 799 479 434

2006 188 386 480 337

2007 189 888 481 700

2008 190 111 482 795

2009 190 295 483 102

2010 190 407 483 627

2011 190 570 483 736 

2012 190 679 484 046 

2013 190 753 484 119 

2014 190 782 485 825 

Údaje použité v tabulce jsou souhrnem všech případů řešených podle zák. 229/1991 Sb. v platném znění 
(dále jen zákon), tedy jak obnova vlastnických práv podle druhé části zákona, tak obnova užívacích práv 
podle § 22 zákona a dále i několika případů podaných určovacích žalob na určení vlastnického práva pro 
neplatnost či neoprávněnost konfiskace po 2. světové válce uplatněných mimo lhůty dané zákonem. 
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,  
realizace smluvních převodů

Postup fyzického předávání lesního majetku obcím
Ve všech případech předání lesního majetku obcím v roce 2014 se jedná o ukončené soudní spory k poda-
ným žalobám obcí na určení vlastnického práva podaným před 31. 3. 2013 (zákonná lhůta pro zápis majetku 
obcí v katastru nemovitostí nebo podání určovací žaloby).

Rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Případy  5 607 5 850 6 018 6 125 6 253 6 395 6 564

ha  379 843 390 981 397 400 399 471 402 151 404 361 406 760

Rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Případy  6 717 6 814 6 923 6 998 7 108 7 331 7 385

ha  407 712 409 439 410 640 411 646 415 121 418 086 419 069

Aplikace zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. Lesy České republiky, s.p., jsou jednou z povinných osob vydávajících registrovaným církvím 
a náboženským společnostem jejich původní majetek dle zákona.

Zákon vychází z předpokladu uzavření dohody o vydání nárokovaného majetku ve lhůtě do 6 měsíců od do-
ručení výzvy oprávněné osoby. Zákon současně ukládá jak povinným, tak i oprávněným osobám, aby v prů-
běhu procesu vydávání původního majetku registrovaných církví a náboženských společností splnily celou 
řadu často časově náročných povinností.

LČR evidovaly k 31. 12. 2014 celkem 2 195 výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily 
požadavky na vydání 47 820 pozemků a 1 392 staveb (z toho je duplicitně uplatněných cca 30 % pozemků 
a cca 60 % staveb).

Ke dni 31. 12. 2014 bylo uzavřeno s oprávněnými osobami 1 286 dohod o vydání nárokovaného majetku 
v rozsahu 13 339 pozemků o celkové výměře 56 878 ha a 163 staveb.

Ke dni 31. 12. 2014 LČR evidovaly 41 rozhodnutí SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo 
rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníkem 197 pozemků o celkové výměře 8 459 ha a 4 staveb.

Ke dni 31. 12. 2014 LČR evidovaly 1 rozhodnutí soudu dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterém bylo 
rozhodnuto, že oprávněná osoba je vlastníkem 3 pozemků o celkové výměře 0,38 ha.

LČR zároveň do 31. 12. 2014 předaly po prověření podmínek stanovených zákonem č. 428/2012 Sb. opráv-
něným osobám nemovité věci dle § 18 odst. 2 zákona celkem 377 pozemků o celkové výměře 1 049 ha 
a 3 stavby.
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Graf počtu zaevidovaných výzev v jednotlivých obdobích 2013-2014

Stav k 31. 12. 2014
Období 1.Q*13 2.Q*13 3.Q*13 Říjen*13 Listopad*13 Prosinec*13 Leden*14 Únor*14 Březen*14

Počet  51 275 353 230 352 465 109 71 45

evidovaných výzev

Období Duben*14 Květen*14 Červen*14 Červenec*14 Srpen*14 Září*14 Říjen*14 Listopad*14 Prosinec*14

Počet  61 18 34 31 34 27 12 16 11

evidovaných výzev

Celkem         2 195
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,  
realizace smluvních převodů

Graf počtu pozemků uvedených v dohodách dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb.

Stav k 31. 12. 2014
Období   Rok 2013 Leden*14 Únor*14 Březen*14 Duben*14 Květen*14 Červen*14

Počet dohod    32 32 14 38 58 88 138

Počet pozemků   293 303 128 733 2 185 721 954

Výměra v ha   1 422 1 104 1 096 3 451 10 492 1 782 3 275

Období   Červenec*14 Srpen*14 Září*14 Říjen*14 Listopad*14 Prosinec*14 Celkem

Počet dohod   101 149 144 156 176 160 1 286

Počet pozemků   1 175 1 579 1 046 1 518 1 355 1 349 13 339

Výměra v ha   4 833 6 899 6 674 5 605 4 768 5 477 56 878
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Realizace smluvních převodů v roce 2014 

Pozemky (nákup, prodej, směny)

Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit)
   Celkem z toho lesní 

    pozemky

Výměra v ha   224,5262 168,6088

Realizační cena v Kč  97 197 759 46 993 453

Nákup (včetně úplatného převodu práva hospodařit)
   Celkem z toho lesní   

    pozemky

Výměra v ha   230,2215 168,1231

Realizační cena v Kč  56 034 836 33 096 032

Budovy (prodej)

Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit)

Počet budov   53

Realizační cena v Kč   47 709 203
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Lidské zdroje

V roce 2014 proběhly tyto změny ve funkcích vedoucích zaměstnanců OJ
Org. jednotka Funkce Nové obsazení Původní obsazení Datum změny

LS Znojmo lesní správce Ing. Lukášek Václav Ing. Křivánek Roman pověřen 1. 1. 2014

     jmenován 1. 4. 2014

LS Litvínov lesní správce Ing. Hovorková Anita Ing. Hovorková Anita  1. 2. 2014 

    - pověřena

LS Klášterec nad Ohří lesní správce Ing. Hrachovina Milan Ing. Baláž Gabriel pověřen 1. 4. 2014

Ředitelství Hradec Králové generální ředitel Ing. Szórád Daniel, Ph.D. Ing. Gaube Michal  14. 4. 2014

    - pověřen

Ředitelství Hradec Králové výrobní ředitel  Ing. Sýkora Zdeněk 30. 4. 2014

Ředitelství Hradec Králové výrobně - technický ředitel Ing. Lidický Václav Ing. Indra Pavel  1. 6. 2014

Ředitelství Hradec Králové správní ředitel Ing. Kalix Igor, MBA Ing. Červenka Jiří 1. 6. 2014

Ředitelství Hradec Králové obchodní ředitel Ing. Srba Radovan  1. 6. 2014

LS Přimda lesní správce Ing. Jüthner Ludvík Ing. Lidický Václav pověřen 2. 6. 2014 

     jmenován 1. 8. 2014

Ředitelství Hradec Králové ekonomický ředitel Ing. Buchta Karel Ing. Gaube Michal 11. 6. 2014

LS Klášterec nad Ohří lesní správce Ing. Liška Stanislav Ing. Hrachovina Milan  1. 7. 2014

    - pověřen

KŘ Frýdek Místek ředitel krajského ředitelství JUDr. Horák Zdeněk Ing. Silvestr Jiří 1. 7. 2014

KŘ Šumperk ředitel krajského ředitelství Ing. Pospíšil Tomáš JUDr. Horák Zdeněk pověřen 1. 7. 2014

     jmenován 1. 8. 2014

KŘ Brno ředitel krajského ředitelství Ing. Bartuněk Jiří Ing. Jandásek Vladimír pověřen 1. 7. 2014

KŘ Brno ředitel krajského ředitelství Ing. Šafařík Dalibor, Ph.D. Ing. Bartuněk Jiří   1. 9. 2014 

    - pověřen

LS Frýdek Místek lesní správce Ing. Silvestr Jiří Ing. Stachová Sylvie  1. 7. 2014

    - pověřena

LS Loučná nad Desnou lesní správce Ing. Dvořák Ján Ing. Jonák Pavel pověřen 1. 11. 2014 

     jmenován 1. 1. 2015

LS Ledeč nad Sázavou lesní správce Ing. Chvalkovský Petr  Ing. Holenka František  3. 11. 2014



Výroční zpráva LČR 2014   65

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR   2 132 2 112 2 125 2 175 2 230

LZ, SZ   1 110 1 066 1 088 1 096 1 105

Celkem   3 242 3 178 3 213 3 271 3 335

– z toho TH zaměstnanci     

Rok    2010 2011 2012 2013 2014

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR   2 036 2 037 2 041 2 080 2 119

LZ, SZ   331 309 309 302 301

Celkem   2 367 2 346 2 350 2 382 2 420

– z toho dělníci     

Rok    2010 2011 2012 2013 2014

Počet   875 832 863 889 915

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v porovnání s rokem 2013 zvýšil především z důvodu vytváření 
nových pracovních příležitostí.

Průměrný výdělek
Rok    2010 2011 2012  2013  2014 

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR   29 476 30 559 31 475 31 819 32 417

LZ, SZ   22 449 23 366 24 337 24 657 25 008

Celkem   27 071 28 146 29 057 29 418 29 963

Celkový průměrný výdělek se v porovnání s rokem 2013 zvýšil o 1,85 %. Závazek meziročního nárůstu prů-
měrného výdělku sjednaný v Podnikové kolektivní smlouvě byl splněn ve sledovaných kategoriích zaměst-
nanců bez smluvních mezd o 1,48 %; včetně bonusu o 2,53 %.

Struktura vzdělanosti zaměstnanců (v %)
Rok    2010 2011 2012 2013 2014

VŠ    43,3 42,2 45,6 48,8 49,0

ÚSO    55,5 56,3 53,1 47,0 47,4

SO+základní   1,2 1,5 1,3 4,2 3,6

Odborové organizace
V  podniku působí 14 odborových organizací sdružených ve  Sdružení základních organizací, odborovém 
svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a  vodního hospodářství v  České republice, Lesů  
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové a jedné Nezávislé odborové or-
ganizaci Lesního závodu Židlochovice se sídlem Tyršova 1, 667 01 Židlochovice, které uzavírají s podnikem 
Podnikovou kolektivní smlouvu. Dle Podnikové kolektivní smlouvy jsou zaměstnancům poskytovány bene-
fity a další plnění nad rámec obecně platných právních předpisů.
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Komunikace s veřejností

Komunikace vůči laické i odborné veřejnosti se soustředila na propagaci Lesů ČR jako ziskové, stabilní, 
odpovědné a otevřené firmy ve všech oblastech jejího zájmu, tedy v oblasti ekonomické, ochrany životního 
prostředí i v oblasti sociální. 

Prostředků k dosahování cílů bylo několik, k nejpružnějším patří internetové stránky podniku. V září roku 
2014 byla zprovozněna facebooková stránka Lesů ČR. Během několika měsíců získala velký okruh příznivců 
a zájemců o informace.

Prezentace podniku směrem k veřejnosti je vedena rovněž formou informačních tiskovin, tabulí a také pří-
mým kontaktem s veřejností v rámci akcí. Na jaře proběhly za účasti LČR výstavy Silva Regina na brněnském 
výstavišti a Natura Viva v Lysé nad Labem. Expozice podniku patřila i díky vzdělávacím a osvětovým projek-
tům k nejnavštěvovanějším.

1. Komunikace s novináři

Kontaktní osobou pro zástupce sdělovacích prostředků je tisková mluvčí podniku. Odpovídá na novinář-
ské dotazy, pořádá tiskové konference, připravuje tiskové zprávy a aktuality. V roce 2014 vydal státní pod-
nik 133 tiskových zpráv a uspořádal jednu tiskovou konferenci. Ve druhé polovině roku představilo vedení 
podniku novinářům, ale také obchodním partnerům a veřejnosti „Koncepci strategického rozvoje podniku  
Lesy České republiky, s.p., pro období let 2015-2019“.

Mediální výstupy se týkaly regionálních i obecných témat.

Patří mezi ně například:
•		 	církevní	restituce
•		 	lesnické	tendry
•		 	odvod	finančních	prostředků	do státního	rozpočtu
•		 	výpočet	škody	způsobené	ledovkou
•		 	lesní	 hospodaření:	 pěstební	 činnost,	 opatření	 proti	 kůrovci	 a  chroustu	maďalovému,	 nová	 výsadba,	

sběr šišek aj.
•		 	výstavba	lesních	altánů	a odpočívadel,	renovace	turistických	stezek	atd.	z Programu	2020
•		 	oprava	vodních	nádrží
•		 	lesní	pedagogika
•		 	akce	spojené	s Týdnem	lesů,	Dnem	Země

2. Děti a mládež

V současné době, kdy problematika životního prostředí patří mezi důležitá témata, je na environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) kladen velký důraz. EVVO patří již od roku 1999 mezi priority v celé 
komunikační strategii Lesů České republiky, s.p.

Tyto vzdělávací a osvětové aktivity jsou realizovány pomocí řady komunikačních nástrojů, mezi které patří 
lesní pedagogika, Dny s LČR a Informační vzdělávací středisko Křivoklát. Prostřednictvím lesní pedagogiky 
se děti a mládež seznamují s ekosystémem lesa a prohlubuje se tak jejich zájem o přírodu, les i ochranu 
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životního prostředí. Cílovými skupinami těchto aktivit jsou především MŠ a ZŠ, dále pak pedagogové, širo-
ká veřejnost, SŠ, VOŠ, VŠ, senioři, osoby handicapované a osoby ze sociálně znevýhodněných prostředí. 
Pro dětské kolektivy a  jiné skupiny organizují lesní pedagogové po  celé republice vzdělávací programy, 
které se převážně konají přímo v lese. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami  
jsou vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty připravené 
velice pestré vzdělávací a  interaktivní programy. V  rámci lesní pedagogiky jsou dále pořádány soutěže, 
přednášky a exkurze. Velké oblibě u návštěvníků se těší i lesnické a myslivecké slavnosti, kam patří např. 
Hubertské mše.

Mezi nejžádanější a  nejnavštěvovanější patří Dny s  LČR. Tyto akce mají sportovně-vzdělávací charakter 
a jsou příležitostí pro upevnění vztahu státního podniku s veřejností na regionální úrovni. V roce 2014 se 
v rámci organizačních jednotek uskutečnilo 110 Dnů s LČR, což je o 13 více než v roce předešlém.

V  roce 2014 LČR evidovaly 245 vyškolených lesních pedagogů, kteří uspořádali téměř 950 akcí, jichž  
se zúčastnilo více než 134 000 účastníků. Během roku byla uspořádána i řada výtvarných soutěží, které se 
u veřejnosti shledaly s velkým ohlasem.

Rok  Počet účastníků akcí Počet akcí  Počet lesních pedagogů

2010 78 021 689  174

2011  81 045 760  195

2012 98 385 827  211

2013  100 842 894  233

2014 134 147 949  245

3. Vnitropodniková komunikace

Jako nejpružnější a nejpoužívanější nástroj vnitropodnikové komunikace funguje podnikový intranet. Stálé 
oblibě se těší také internetový časopis Lesu zdar. K posilování firemní kultury a zaměstnanecké loajality 
přispívají také osobní setkání vedoucích pracovníků se zaměstnanci, a to jak na úrovni formální, tak nefor-
mální (Pohár LČR, Ples LČR…).

4. Poskytování darů

Na podzim roku 2014 si podnik stanovil strategii v oblasti poskytování darů a zveřejnil ji na svých webových 
stránkách. Celkově bylo na  dary poskytnuto 18,036 mil. Kč. O  finanční dar se mohly ucházet neziskové 
organizace působící v oblasti humanitární, charitativní, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, kultury 
a školství. Žadatelé se obraceli se svými projekty nejen na ředitelství podniku, ale také na Krajská ředitel-
ství a Lesní závody, které měly v rámci vlastního limitu možnost podpořit subjekty ze svého okolí.
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Státní podnik Lesy České republiky, s.p., založený zakládací listinou Ministerstva zemědělství České repub-
liky ze dne 11. prosince 1991, č. j. 6677/91-100, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 501 68, 
IČ: 42196451, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 
540 (dále též „LČR“), jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSPI“), tímto v souladu s § 18 ZSPI vydává tuto výroč-
ní zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle ZSPI v roce 2012:

1.  Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2014 bylo podáno celkem 29 písemných žádostí o poskytnutí informace dle ZSPI.

2.  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti:
V roce 2014 bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti o poskytnutí informace dle ZSPI.

3.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí dle ZSPI.

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí LČR o od-
mítnutí žádosti o poskytnutí informace:
V roce 2014 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí LČR o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace dle ZSPI. 

5. Přehled výdajů, které LČR vynaložil v  souvislosti se soudními řízeními o  právech a  povinnostech 
dle ZSPI:
V roce 2014 nebyl LČR účastníkem žádného soudního řízení o právech a povinnostech dle ZSPI.

6.  Poskytnuté výhradní licence:
V roce 2014 nebyla ze strany LČR poskytnuta žádná výhradní licence.

7. Stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace (§ 16a ZSPI), důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení:
V roce 2014 byla podána 1 stížnost na postup LČR při vyřizování žádosti o informace dle § 16a ZSPI.

Ve stížnosti č. 1 žadatel/stěžovatel nesouhlasil s výší úhrady požadované za poskytnutí informací ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 ZSPI, a to v částce 900 Kč. Ekonomický ředitel pověřený výkonem funkce generál-
ního ředitele LČR jako nadřízený orgán přesto postup LČR přezkoumal a jako legitimní ho následně svým 
rozhodnutím potvrdil.

Výroční zpráva státního podniku Lesy České republiky, s.p., 
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014
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Účetní závěrka

Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)     
Označení Název  Brutto Korekce Netto běžné Netto minulé

      účetní období účetní období

  AKTIVA CELKEM  91 891 185 -15 744 558 76 146 627 79 853 216

B.  Dlouhodobý majetek  79 226 981 -14 857 809 64 369 172 67 679 629

B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  1 104 639 -787 220 317 419 423 920

B.I. 3. Software  608 333 -544 088 64 245 137 556

 4. Ocenitelná práva  37 963 -37 047 916 3 367

 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  417 379 -194 955 222 424 234 504

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  40 964 -11 130 29 834 48 493

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek  75 016 378 -14 055 659 60 960 719 62 622 908

B.II. 1. Pozemky  51 319 487 0 51 319 487 53 231 862

 2. Stavby  21 704 760 -12 665 970 9 038 790 8 846 389

 3. Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí  1 556 596 -1 389 606 166 990 138 677

 4. Pěstitelské celky trvalých porostů  30 -30 0 0

 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny  53 -53 0 0

 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  1 938 0 1 938 1 938

 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  433 490 0 433 490 404 019

 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  24 0 24 23

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek  3 105 964 -14 930 3 091 034 4 632 801

B.III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  91 670 -14 930 76 740 57 107

 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  1 014 294 0 1 014 294 1 475 694

 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek  2 000 000 0 2 000 000 3 100 000

C.  Oběžná aktiva  12 570 785 -886 749 11 684 036 12 056 202

C.I.  Zásoby  161 037 -1 500 159 537 159 569

C.I. 1. Materiál  52 715 0 52 715 52 593

 2. Nedokončená výroba a polotovary  84 563 0 84 563 86 310

 3. Výrobky  21 602 -1 446 20 156 18 251

 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  217 0 217 238

 5. Zboží  1 940 -54 1 886 2 177

C.II.  Dlouhodobé pohledávky  437 0 437 83

C.II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy  437 0 437 83

C.III.  Krátkodobé pohledávky  2 345 603 -885 249 1 460 354 1 828 250

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů  2 003 390 -634 083 1 369 307 1 603 498

 4. Pohledávky za společníky  157 0 157 367

 6. Stát - daňové pohledávky  91 439 -54 729 36 710 137 723

 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy  10 991 -390 10 601 31 078

 8. Dohadné účty aktivní  13 795 0 13 795 21 483

 9. Jiné pohledávky  225 831 -196 047 29 784 34 101

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek  10 063 708 0 10 063 708 10 068 300

C.IV. 1. Peníze  2 706 0 2 706 3 035

 2. Účty v bankách  7 666 065 0 7 666 065 7 354 871

 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly  2 394 937 0 2 394 937 2 710 394

D.I.  Časové rozlišení  93 419 0 93 419 117 385

D.I. 1. Náklady příštích období  21 025 0 21 025 24 939

 3. Příjmy příštích období  39 229 0 39 229 55 124

 3. DPH k uplatnění v lednu 2015  33 165 0 33 165 37 322
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      Stav běžné Stav minulé

      účetní období účetní období

  PASIVA CELKEM    76 146 627 79 853 216

A.  Vlastní kapitál    73 022 133 74 804 000

A.I.  Základní kapitál    12 159 241 11 970 474

A.I. 1. Základní kapitál    12 159 241 11 970 474

 1. Kmenové jmění zapsané    5 818 759 5 818 759

 1. Nezapsané změny kmenového jmění    6 340 482 6 151 715

A.II.  Kapitálové fondy    49 349 554 51 321 143

 2. Ostatní kapitálové fondy    49 402 470 51 345 990

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    -52 916 -24 847

A.III.  Fondy ze zisku    4 668 263 4 956 538

A.III. 1. Rezervní fond    1 251 283 1 251 283

 2. Statutární a ostatní fondy    3 416 980 3 705 255

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let    26 958 2 566 303

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let    26 958 2 566 303

A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetní období (+/-)    6 818 117 3 989 542

B.  Cizí zdroje    3 045 526 4 956 609

B.I.  Rezervy    1 708 496 3 571 480

 4. Ostatní rezervy    1 708 496 3 571 480

B.II.  Dlouhodobé závazky    165 815 156 301

 10. Odložený daňový závazek    165 815 156 301

B.III.  Krátkodobé závazky    1 171 215 1 228 828

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů    684 610 855 210

 4. Závazky ke společníkům    200 45

 5. Závazky k zaměstnancům    100 513 82 650

 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot. pojištění    54 101 44 255

 7. Stát - daňové závazky a dotace    213 983 99 490

 8. Krátkodobé přijaté zálohy    109 487 109 721

 10. Dohadné účty pasivní    4 028 19 938

 11. Jiné závazky    4 293 17 519

C.I.  Časové rozlišení    78 968 92 607

C.I. 1. Výdaje příštích období    18 318 33 232

 2. Výnosy příštích období    60 650 59 375
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Označení Název    Sledované Minulé

I.   Tržby za prodej zboží    2 975 3 628

 A.  Náklady vynaložené na prodané zboží    2 468 3 190

+   Obchodní marže     507 438

II.   Výkony    12 114 906 11 518 133

II. 1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb    12 101 290 11 537 080

II. 2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti    614 -31 605

II. 3.   Aktivace    13 002 12 658

 B.  Výkonová spotřeba    4 238 582 4 676 514

 B.1. Spotřeba materiálu a energie    297 699 324 297

 B.2. Služby    3 940 883 4 352 217

+   Přidaná hodnota    7 876 831 6 842 057

 C.  Osobní náklady    1 712 646 1 656 230

 C.1. Mzdové náklady    1 231 709 1 190 770

 C.2. Odměny členům orgánů podniku    60 70

 C.3. Náklady na sociál. zabezpeč. a zdravot. pojištění    417 666 402 219

 C.4. Sociální náklady    63 211 63 171

 D.  Daně a poplatky    160 438 161 079

 E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    688 524 719 551

III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu    161 980 264 514

III.1.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    156 971 260 492

III.2.   Tržby z prodeje materiálu    5 009 4 022

 F.  Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu    27 146 54 844

 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    23 670 51 698

 F.2. Prodaný materiál    3 476 3 146

 G.  Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti    -2 069 190 179 697

 G.1. Změna stavu rezerv v provozní oblasti    -1 862 984 139 768

 G.2. Změna stavu opravných položek v provozní oblasti    -206 206 39 929

IV.   Ostatní provozní výnosy    233 105 357 428

 H.  Ostatní provozní náklady    90 684 93 414

*   Provozní výsledek hospodaření    7 661 668 4 599 184

Účetní závěrka



Výroční zpráva LČR 2014   75

Označení Název    Sledované Minulé

VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    755 030 1 443 610

 J.  Prodané cenné papíry a podíly    753 249 1 478 618

VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    48 956 39 785

VII.1.   Výnosy z podílů v ovl. + říz. osobách pod podst. vliv.    0 136

VII.2.   Výnosy z ost. dlouhodobých cenných papírů a podílů    48 956 39 649

VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku    114 924 194 869

 K.  Náklady z finančního majetku    3 909 2 103

IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů    6 100 1 545

 L.  Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů    12 306 26 314

 M.  Změna stavu rezerv a oprav. pol. ve finanč. oblasti    -29 115 0

X.   Výnosové úroky    136 494 190 109

 N.  Nákladové úroky    1 7

XI.   Ostatní finanční výnosy    3 331 17 295

 O.  Ostatní finanční náklady    22 915 22 697

*   Finanční výsledek hospodaření    301 570 357 474

 Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost    1 145 121 967 116

 Q.1. - splatná    1 135 606 952 032

 Q.2. - odložená    9 515 15 084

**   Výsledek hospodaření za běžnou činnost    6 818 117 3 989 542

XIII.   Mimořádné výnosy    0 0

 R.  Mimořádné náklady    0 0

 S.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti    0 0

 S.1. - splatná    0 0

*   Mimořádný výsledek hospodaření    0 0

***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    6 818 117 3 989 542

****   Výsledek hospodaření před zdaněním    7 963 238 4 956 658



76   Výroční zpráva LČR 2014

Příloha k roční účetní závěrce

1.

Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČ: 42196451

Právní forma: státní podnik

Hlavní předmět podnikání (dle aktuální zakládací listiny):
Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve  vlastní režii zajišťuje provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů; výkon veškerých vlastnických práv k  majetku státu, 
ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech 
s určeným majetkem; výkon práva hospodařit k  lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní 
podnik právo hospodařit; výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je 
ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem 
státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost; výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zá-
kona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit; činnost odborného lesního 
hospodáře; výkon ochranné služby v lesích.

Ostatní předmět podnikání je uveden ve veřejně přístupném obchodním rejstříku na internetové stránce 
www.justice.cz. Stejně tak jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním ob-
dobí 2013 a 2014.

Zápis do obchodního rejstříku:
Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 1991 
č. j. 6677/91 100 s účinností od 1. 1. 1992, zakládací listina byla aktualizována v plném znění naposledy 
dne 9. 1. 2015 Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR č.j. 263/2015-MZE 12141. Aktuální znění zakládací 
listiny včetně všech dalších změn je uvedeno ve veřejně přístupném obchodním rejstříku.
Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle A XII, 
vložka 540.
Hodnota kmenového jmění zapsaná v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2014 činí 5 818 758 987,42 Kč.
Roční účetní závěrka za rok 2014 se sestavuje k 31. 12. 2014.

Statutární orgán k 31. 12. 2014:
Ing. Daniel Szórád, Ph.D. generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2014:
Ing. Václav Lidický  výrobně-technický ředitel
Ing. Igor Kalix, MBA správní ředitel
Ing. Radovan Srba  obchodní ředitel
Ing. Karel Buchta, Ph.D. ekonomický ředitel 
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Změny ve statutárních orgánech od 1. 1. 2014 do 27. 4. 2015:
Dne 11. 4. 2014 bylo zrušeno Ing. Michalu Gaubemu pověření výkonem funkce generálního ředitele a dne  
14. 4. 2014 byl do funkce generálního ředitele (statutárního orgánu) jmenován Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Dne 16. 4. 2014 se změnilo pořadí zástupců statutárního orgánu: 1. ředitel lesního a vodního hospodář-
ství - Ing. Pavel Indra, 2. ekonomický ředitel Ing. Michal Gaube, MBA, 3. správní ředitel - Ing. Jiří Červenka,  
4. výrobní ředitel - Ing. Zdeněk Sýkora.
Dne 31. 5. 2014 byl odvolán z funkce ředitele lesního a vodního hospodářství Ing. Pavel Indra a s účinností 
ke dni dne 1. 6. 2014 byl do funkce výrobně-technického ředitele jmenován Ing. Václav Lidický; s účinností 
ke dni 30. 4. 2014 byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru se správním ředitelem Ing. Jiřím 
Červenkou a s účinností ke dni 1. 6. 2014 byl do funkce správního ředitele jmenován Ing. Igor Kalix, MBA; 
s účinností ke dni 30. 4. 2014 byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru s obchodním ředitelem 
Ing. Zdeňkem Sýkorou a s účinností ke dni 1. 6. 2014 byl do funkce obchodního ředitele jmenován Ing. Rado-
van Srba; s účinností ke dni 31. 5. 2014 byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru s ekonomic-
kým ředitelem Ing. Michalem Gaubem a s účinností ke dni 11. 6. 2014 byl do funkce ekonomického ředitele 
jmenován Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Dne 1. 7. 2014 se změnilo pořadí zástupců statutárního orgánu: 1. výrobně-technický ředitel - Ing. Václav 
Lidický, 2. správní ředitel - Ing.  Igor Kalix, MBA, 3. obchodní ředitel - Ing. Radovan Srba, 4. ekonomický 
ředitel - Ing. Karel Buchta, Ph.D.

Dozorčí rada k 31. 12. 2014:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - předseda DR
Ing. Jaromír Kříha   - místopředseda DR
Ing. Miroslav Jankovský
JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.
Mgr. Patrik Mlynář
Petr Moravec
Ing. Jiří Snášel
Ing. Tomáš Vrba
PhDr. Jan Závěšický

Šest členů dozorčí rady je jmenováno zakladatelem – Ministerstvem zemědělství ČR, tři jsou voleni z řad 
zaměstnanců podniku.

Personální změny dozorčí rady (DR) od 1. 1. 2014 do 27. 4. 2015:
Dne 18. 2. 2014 odstoupil z funkce člena DR Mgr. Jan Sixta a dne 19. 2. 2014 byl do funkce jmenován JUDr. Jiří 
Jirsa, MEPP, Ph.D.
Dne 8. 9. 2014 byli z  funkce člena DR odvoláni prof.  Ing.  Luděk Šišák, CSc. a  Ing.  Miroslav Zámečník 
a do funkce člena DR byli ke dni 9. 9. 2014 jmenováni Petr Moravec a Ing. Tomáš Vrba.
Dne 9. 10. 2014 byl z funkce člena DR odvolán doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. a do funkce člena DR byl 
dne 10. 10. 2014 jmenován PhDr. Jan Závěšický.
Dne 10. 12. 2014 byl z  funkce člena DR odvolán Ing.  Martin Žižka, Ph.D.  a  do  funkce člena DR byl dne  
11. 12. 2014 jmenován Mgr. Patrik Mlynář.
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Dne 8. 4. 2015 uplynulo funkční období voleným členům dozorčí rady – Ing. Jaromíru Kříhovi, Ing. Miroslavu 
Jankovskému a Ing. Jiřímu Snášelovi.

Výbor pro audit k 31. 12. 2014:
Josef Jaroš, MBA  - předseda VPA
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - místopředseda VPA
Ing. Tomáš Vrba

Personální změny výboru pro audit (VPA) od 1. 1. 2014 do 27. 4. 2015:
Výbor pro audit byl zřízen rozhodnutím DR ze dne 24. 4. 2014. Členy VPA byli zvoleni Josef Jaroš, MBA, 
Ing. Miroslav Zámečník a Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Dne 16. 6. 2014 byl předsedou VPA zvolen Josef Jaroš, MBA a místopředsedou Ing. Miroslav Zámečník.
Ke dni 15. 9. 2014 byl odvolán z funkce místopředsedy a člena VPA Ing. Miroslav Zámečník a jako člen VPA 
zvolen Ing. Tomáš Vrba.
Dne 28. 11. 2014 došlo k volbě Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc. místopředsedou VPA.

Organizační struktura podniku k 31. 12. 2014 (vnitropodnikové účetní jednotky):
Ředitelství podniku řídí 5 přímo řízených závodů - Lesní závody Boubín, Kladská, Konopiště, Židlochovice 
a Semenářský závod Týniště nad Orlicí.
Kromě toho ředitelství podniku přímo řídí 13 krajských ředitelství, kterým je na území celé České republiky 
v rámci jejich územní působnosti podřízeno 77 lesních správ. Krajská ředitelství nejsou samostatnými vni-
tropodnikovými účetními jednotkami. 
Samostatnou organizační jednotkou je správa drobných vodních toků a bystřin na úrovni Správ toků povodí 
Dyje, Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy.
Samostatnou vnitropodnikovou účetní jednotkou je Správa klientských aktiv, v rámci níž se sleduje zhod-
nocování volných finančních prostředků v samostatných portfoliích.

2.

Lesy České republiky, s.p., měly k 31. 12. 2014 majetkovou účast a rozhodující vliv ve firmách:

• Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. (dále HLDS)
Sídlo: Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ: 60913827
Vlastní kapitál: 2013: +192 938 tis. Kč; 2014: k datu účetní závěrky nebyl znám 
Výsledek hospodaření: 2013: -3 075 tis. Kč; 2014: k datu účetní závěrky nebyl znám
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu 
zisku nejsou uzavřeny.
V průběhu roku 2014 si LČR nechaly provést znalecké ocenění svého podílu v HLDS. Znalecké ocenění podílu 
LČR v HLDS ani předběžné výsledky hospodaření za rok 2014 nesignalizují nutnost korekce ocenění majet-
kové účasti v této společnosti.

Příloha k roční účetní závěrce
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• H.F.C. a.s. (dále HFC)
Sídlo: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25939181
Vlastní kapitál: 2013: +101 156 tis. Kč; 2014: k datu účetní závěrky nebyl znám 
Výsledek hospodaření: 2013: -3 371 tis. Kč; 2014: k datu účetní závěrky nebyl znám
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu 
zisku nejsou uzavřeny.
V průběhu roku 2014 si LČR nechaly provést znalecké ocenění svého podílu v HFC, které stanovilo jeho vý-
razně nižší tržní ocenění než je pořizovací cena. Proto byla v rámci závěrkových operací roku 2014 vytvořena 
opravná položka ve výši 14 930 400,- Kč (výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.2. korekce), kterou byla výše 
podílu v HFC korigována na hodnotu 35 069 500,- Kč, což odpovídá minimální hodnotě tržního ocenění 
daného podílu.

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a  majetkové účasti vlastní LČR k  31. 12. 2014 v  pořizovací ceně  
91 670 tis. Kč (výkaz Rozvaha, aktiva, řádek B.III.2. brutto).

Společnost Počet Jmenovitá Pořizovací Opravná 

  akcií hodnota cena položka 

  (kusy) akcií (tis. Kč)  (tis. Kč)  (tis. Kč)

Hradecká dřevařská a lesní společnost, a.s. 552  40 500 41 670 --

H.F.C. a.s. 83 51 284 50 000 14 930

K 31. 12. 2013 vlastnily LČR obchodní podíl ve výši 9 484 tis. Kč ve firmě KOMAS a.s., která byla v roce 2014 
vymazána z obchodního rejstříku. Firma KOMAS a.s. byla od 1. 1. 2006 v likvidaci a na tento podíl byla v roce 
2006 vytvořena 100% opravná položka. Odpis podílu ve firmě KOMAS a.s. se v roce 2014 projevil ve snížení 
jak pořizovací ceny podílů (Rozvaha, aktiva, řádek B.III.2. brutto), tak opravných položek (Rozvaha, aktiva, 
řádek B.III.2. korekce).

3.

    2013 2014

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců   3 271 3 335

Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12.   3 234 3 256

Mzdové náklady (tis. Kč)   1 190 770 1 231 709

Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč)   402 219 417 666

Sociální náklady (tis. Kč)   63 171 63 211

Osobní náklady (tis. Kč)   1 656 160 1 712 586

Počet zaměstnanců v řídicích orgánech (ZVŘO)   19 18

Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč)   35 516 31 704

Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč)   12 374 11 046



80   Výroční zpráva LČR 2014

Za zaměstnance v řídicích orgánech (ZVŘO) se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů a ve-
doucích odborů. Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozor-
čích orgánů nebyly poskytovány žádné požitky nad rámec všeobecně platných vnitropodnikových směrnic. 
V roce 2014 byly členům dozorčí rady zaúčtovány odměny v celkové výši 60 000,- Kč. Každý zaměstnanec 
v řídicích orgánech má možnost v souladu s platnými zákonnými normami a vnitropodnikovými směrnicemi 
využívat služební automobil k soukromým potřebám.
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včet-
ně bývalých členů těchto orgánů, nebyla ostatní plnění, jak v peněžní, tak v nepeněžní formě, poskytována.
Pohledávky za zaměstnanci (Rozvaha, aktiva C.III.9) činí k 31. 12. 2014 celkem 6 134 tis. Kč (5 755 tis. Kč 
k 31. 12. 2013). V této částce za rok 2014 jsou uvedeny i splátky zápůjček s dobou splatnosti v roce 2016 
a dále, a to ve výši 2 831 tis. Kč, které jsou v případě ukončení pracovního poměru okamžitě splatné.

4.

4.1. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
LČR používaly v letech 2013 a 2014 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s plat-
ným zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.

a) Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Práce spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se oceňují vlastními náklady 
výroby, to znamená skutečnými přímými náklady a rozpočtovaným podílem výrobní režie. Investiční staveb-
ní a strojírenská výroba, přesahuje-li doba výstavby období jednoho roku, se oceňuje úplnými vlastními 
náklady.

b) Odpisový plán pro dlouhodobý majetek
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně odvozeně z ročních sazeb, které 
jsou pro jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku stanoveny obecnou tabulkou účetních odpisů. Použití 
jiné odpisové sazby pro konkrétní dlouhodobý majetek je možné pouze se souhlasem generálního ředi-
tele. Dlouhodobý hmotný majetek se pro daňové účely odepisuje zrychlenými odpisy podle § 32 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a dočasné stavby se odpisují rovnoměrně po měsících pod-
le zásad stanovených pro daňové odpisy. Roční daňový odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanove-
né doby trvání. Doba životnosti se odvozuje od stavebního řízení (stavební povolení nebo ohlášení drobné 
stavby).
Drobný dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje při zařazení do evidence dlouhodobého majetku vedené 
v úloze IMA v prvním roce ve výši 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % se odepíše v dalším roce používání.
Odpisový plán je vyjádřen jednotným, celopodnikovým číselníkem, který je sestaven podle výše uvedených 
zásad. Odpisový plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobě neměnný a v průběhu let 
2013 a 2014 nedošlo k jeho změně.

Příloha k roční účetní závěrce
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c) Oceňování cenných papírů a majetkových účastí 
Cenné papíry a majetkové účasti se při jejich pořízení oceňují pořizovací cenou; k datu rozvahového dne 
jsou pak cenné papíry a majetkové účasti, u nichž toto ocenění stanovuje ustanovení § 27 zákona o účetnic-
tví, oceňovány reálnou hodnotou.

d) Oceňování zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Nakoupené zásoby se oceňují v účetnictví pořizovacími cenami, to znamená cenou pořízení a náklady s je-
jich pořízením souvisejícími, jako jsou přeprava, clo, pojistné, provize apod. V průběhu účetního období se 
složky pořizovací ceny účtují na vrub účtu 111 Pořízení materiálu nebo 131 Pořízení zboží. Převod do zásob 
na skladě zajišťují pracovníci, kteří zodpovídají za zásoby na skladě, tak, že skladové ceny odvozují z poři-
zovacích cen, Rozdíly vzniklé na účtech 111 a 131 jsou v rozpočtované výši stanoveným procentem rozpouš-
těny do skladové ceny.
Výrobky vlastní výroby se oceňují v základním účetnictví vlastními náklady, to znamená přímými náklady 
a podílem výrobní režie, a to ve výši stanovené podle operativní kalkulace.

e) Použití reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena u majetku oceněného v této ceně se zjišťuje zejména podle platných ceníků 
nebo na základě znaleckého posudku.

f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod
V roce 2013 a 2014 nedošlo k změnám způsobů oceňování a odpisování ani k jiným podstatným změnám 
v postupech účtování.

4.2. Odchylky od účetních metod, způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, způsob přepo-
čtu cizí měny, způsob stanovení reálné hodnoty a změny reálné hodnoty

a) Odchylky od účetních metod
V letech 2013 a 2014 nedošlo u LČR k odchylkám od metod stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví.

b) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Opravná položka k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku ve výši 11 130 tis. Kč je vytvořena 
v plné výši proinvestovaných prostředků na nedokončený projekt manažerského informačního systému, 
kdy spolupráce s dodavatelem byla ukončena a dosud nebylo rozhodnuto o další využitelnosti projektu. 
Tvorba opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku je popsána v části 2.
Opravná položka ke zboží ve výši 134 tis. Kč, vytvořená na SZ Týniště nad Orlicí jako rozdíl mezi skladovou 
cenou a prodejní cenou zboží k 31. 12. 2013, byla k datu 31. 12. 2014 snížena na 54 tis. Kč. Na stejném prin-
cipu byla na SZ Týniště nad Orlicí k 31. 12. 2013 vytvořena opravná položka k výrobkům ve výši 2 626 tis. Kč, 
a k 31. 12. 2014 byla snížena na 1 446 tis. Kč.
Opravné položky k pohledávkám se tvoří na pohledávky s prodlením platby delším než 6 měsíců - u těch-
to pohledávek je při jejich nesplacení vytvořena opravná položka ve  výši 100% nominální hodnoty.  
100% opravná položka se tvoří vždy k  pohledávkám za  dlužníky v  insolvenčním řízení, k  pohledávkám 
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v právním vymáhání a k pohledávkám za Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky bez ohle-
du na  délku prodlení platby. Daňové opravné položky k  pohledávkám se tvoří v  souladu se zákonem 
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Jiné opravné položky a oprávky než výše uvedené nebyly tvořeny.

c) Způsob přepočtu cizí měny
Pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách se ke dni uskutečnění účetního případu používá směnný 
kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Jiné způsoby přepočtu majetku a závazků v ci-
zích měnách nebyly v průběhu let 2013 a 2014 používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty
Majetek oceňovaný reálnou hodnotou byl v letech 2013 a 2014 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném 
trhu nebo tržní cenou stanovenou statutem cenného papíru.

e) Změny reálné hodnoty
Reálnou hodnotou byl v letech 2013 a 2014 oceněn dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. Jednalo se 
o podílové listy investičních fondů, dlužné cenné papíry a směnky. Změna reálné hodnoty dlouhodobých 
dluhopisů je účtována proti položce Rozvahy „Pasiva A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz-
ků“. Změna reálné hodnoty krátkodobých podílových listů je účtována individuálně za každý držený titul 
– zvýšení proti položce Výkazu zisku a ztráty „IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů“, snížení 
proti položce „L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů“. Změna reálné hodnoty krátkodobých dlu-
hopisů a směnek je účtována za každý držený titul - zvýšení proti položce Výkazu zisku a ztráty „VIII. Výnosy 
z krátkodobého finančního majetku“, snížení proti položce „K. Náklady z finančního majetku“.

Změny reálné hodnoty na účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (v tis. Kč)
výkaz Rozvaha, pasiva, řádek A.II.3.
Rok   Snížení reálné Zvýšení reálné  Stav řádku 

    hodnoty v roce hodnoty v roce A.II.3. k 31.12.

2013   16 120 -- -24 847

2014  28 069 -- -52 916

5.

Rozpis významných položek z Rozvahy
(další jsou uvedeny v bodech 6 až 8)

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
tis. Kč                                       2013                                      2014  Změna 

  Pořizovací Oprávky Pořizovací Oprávky zůstatkové 

  cena  cena  ceny 2014

Software  582 852 445 296 608 333 544 088 -73 311

Lesní hospodářské plány  343 304 131 803 355 218 151 413 -7 696

Příloha k roční účetní závěrce
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b) Rozpis významných přírůstků dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestovaných prostředků:
Pořizovací cena v tis. Kč     2013  2014

Budovy a stavby     925 399  864 531

– z toho: bytová výstavba, lesovny     4 119  8 407

  správní a provozní budovy     80 219  136 906

  lesní cesty     571 842  575 027

  hrazení bystřin a odvodnění lesních půd     269 219  144 191

Stroje, přístroje, zařízení     46 106  106 530

– z toho: stroje pro lesnictví     8 095  48 283

  nákladní auta     --  22 676

  osobní auta     1 245  --

  počítače a ostatní přístroje     36 766  35 571

Významnější tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku byly:
Pořizovací cena v tis. Kč     2013  2014

Budovy a stavby nebytové     49 913  544 007

– z toho: stavby     41 362  521 072

  – prodané     36 822  8 771

  – předané (restituce)     179  460 528

  – likvidace z důvodu opotřebení či havárií     4 361  51 773

  budovy     8 551  22 935

  – prodané     8 375  4 479

  – předané (restituce)     0  17 525

  – likvidace z důvodu opotřebení či havárií     176  931

Stroje, přístroje, zařízení     8 949  14 593

– z toho: nákladní auta     8 475  13 707

  osobní auta     474  886

c) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí
tis. Kč                                       2013                                      2014  Změna 

  Pořizovací Oprávky Pořizovací Oprávky zůstatkové 

  cena  cena  ceny 2014

Stroje, přístroje a zařízení  1 367 630 1 232 386 1 415 077 1 259 213 +20 620

Drobný dl. hmotný majetek  122 966 119 533 141 519 130 393 +7 693
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d) Největší a nejvýznamnější složkou majetku byly pozemky. V roce 2014 došlo k těmto změnám:
2014                                    Lesní půda                                 Ostatní půda                                     Celkem

  tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2

Stav k 1. 1.  51 553 889 13 400 664 1 678 059 277 046 53 231 948 13 677 710

Přírůstek celkem  1 080 076 276 671 72 489 10 447 1 152 565 287 118

– Převod práva hospodaření  26 293 4 426 14 114 1 483 40 407 5 909

– Nákup (směna)  33 096 1 681 20 927 529 54 023 2 210

– Ostatní  1 020 687 270 564 37 448 8 435 1 058 135 278 999

Úbytek celkem  2 996 878 768 770 68 063 11 511 3 064 941 780 281

– Církevní restituce  1 749 762 460 791 15 860 4 283 1 765 622 465 074

– Restituce  118 154 31 105 722 233 118 876 31 338

– Prodej (směna)  6 100 1 686 9 180 550 15 280 2 236

– Ostatní  1 122 862 275 188 42 301 6 445 1 165 163 281 633

Stav k 31. 12.  49 637 087 12 908 565 1 682 485 275 982 51 319 572 13 184 547

V tabulkách jsou uvedeny též ostatní pozemky pořízené v roce 2000 ve výši 11 340,- Kč a lesní pozemky 
v roce 2002 ve výši 74 252,- Kč, a to se 100% dotací (pozemky jsou vedené v podrozvahové evidenci).

Srovnatelné údaje změn v pozemcích v roce 2013 uvádí následující tabulka:
2013                                    Lesní půda                                 Ostatní půda                                     Celkem

  tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2

Stav k 1. 1.  51 593 804 13 424 270 1 648 001 272 615 53 241 805 13 696 885

Přírůstek celkem  1 218 840 301 987 82 712 12 838 1 301 552 314 825

– Převod práva hospodaření  23 455 2 992 15 665 2 030 39 120 5 022

– Nákup (směna)  94 693 6 200 26 930 601 121 623 6 801

– Ostatní  1 100 692 292 795 40 117 10 207 1 140 809 303 002

Úbytek celkem  1 258 755 325 593 52 654 8 407 1 311 409 334 000

– Církevní restituce  26 548 6 970 254 38 26 802 7 008

– Restituce  79 969 21 069 777 218 80 746 21 287

– Prodej (směna)  21 619 5 923 9 661 919 31 280 6 842

– Ostatní  1 130 619 291 631 41 962 7 232 1 172 581 298 863

Stav k 31. 12.  51 553 889 13 400 664 1 678 059 277 046 53 231 948 13 677 710

Lesy České republiky, s. p., sledují ocenění lesních porostů v tržní hodnotě a současně vyčíslují úřední cenu 
podle oceňovacích předpisů. Jelikož se jedná o složitý a náročný proces přepočtu, neprovádí se toto vyčís-
lování každý rok. V roce 2014 bylo vyčíslení provedeno, pro údaje roku 2013 je použito vyčíslení z roku 2008. 
Úřední cena byla vyčíslena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. Tržní ocenění lesních porostů se 
provádí výnosovou hodnotou dle metodiky LČR, která vychází z průměrných taxačních veličin lesů ve správě 
LČR. Ocenění lesních porostů vyjadřuje následující tabulka:
v mil. Kč    Cena za 1 m2 Cena za 1 m2 2013 2014 

     v Kč – 2008 v Kč – 2014

Tržní hodnota dle metody LČR    11,30 11,42 151 428 147 428

Úřední cena dle vyhl. MF č. 3/2008 Sb.    25,52 26,56 341 985 342 855

Cena dle vyhl. MF č. 500/2002 Sb.    57,00 57,00 763 838 735 788

Příloha k roční účetní závěrce
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e) V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a charakterem výkonu je oplocení k zajištění 
lesní výroby a myslivosti financováno z provozních prostředků. K 31. 12. 2014 činila celková délka oplocenek 
17 168,86 km.
km       2013 2014

Oplocení      16 836 17 169

f) Ostatní tituly dlouhodobého finančního majetku
K 31. 12. 2014 byly v účetnictví evidovány 2 termínované vklady dlouhodobého charakteru v celkové výši 
2 000 000 tis. Kč (vykázány v Rozvaze, v aktivech na řádku B.III.5.).

g) Lesy České republiky, s.p., zhodnocují část volných finančních prostředků formou profesionální správy 
klientských aktiv (asset management). Všechny tyto cenné papíry jsou oceněny reálnou hodnotou a tržní 
cena těchto cenných papírů je plně vykázána v účetní závěrce v Rozvaze, v aktivech na řádcích B.III.3. – 
dlouhodobé, C.IV.3. – krátkodobé.

6.

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty
a) V letech 2013 a 2014 nedošlo k významným doměrkům splatné daně z příjmů za minulá účetní období.

b) Odložená daň je zjišťována pouze na úrovni rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého 
majetku.
Rozdíl z  titulu odlišného účetního a  daňového pohledu v  případě účetní rezervy na  pěstební činnost se 
v podmínkách LČR nepovažuje ve střednědobém horizontu za reálný, a proto z hlediska opatrnosti se s od-
loženou daňovou pohledávkou k této účetní rezervě neuvažuje.
Odložená daň se též nepočítá z možných daňových dopadů účetní rezervy na indexaci cen (blíže bod 6.c.). 
Rozdíl z titulu odlišného účetního a daňového pohledu v případě této rezervy LČR nepovažuje ve středně-
dobém horizontu za reálný zejména proto, že pravděpodobnost konečných pravomocných soudních roz-
hodnutí ve střednědobém horizontu je velmi nejistá, a proto se LČR přiklonily z hlediska opatrnosti k neza-
hrnutí těchto rozdílů do výpočtu odložené daně. Případná tvorba odložené daně k rezervě na indexaci by 
se projevila jako odložená daňová pohledávka, a to ve výši 100 585 tis. Kč, což by znamenalo snížení níže 
uvedeného a vykázaného odloženého daňového závazku (a odložené daně) na 65 230 tis. Kč.
Jiné přechodné rozdíly (např. účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám) pro zjišťování odložené 
daně nebyly použity.

Výpočet (rozpis) odložené daně:
v tis. Kč      2013 2014

Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku    -822 634 -872 713

Základna pro výpočet odložené daně      -822 634 -872 713

Sazba daně v následujícím období      19% 19%

Odložená daň (závazek) celkem      -156 301 -165 815
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c) Rozpis a popis rezerv za léta 2013 a 2014
tis. Kč     Rezerva na Rezerva na Rezerva

      pěstební činnost indexaci cen k platbám AOPK

31. 12. 2014     1 179 102 529 394 0

Tvorba 2014     0 0 0

Čerpání 2014     1 862 984 0 0

31. 12. 2013     3 042 086 529 394 0

Tvorba 2013     1 911 617 0 0

Čerpání 2013     1 737 427 0 34 422

31. 12. 2012     2 867 896 529 394 34 422

Rezerva na pěstební činnost byla vytvářena na pokrytí nákladů pěstebních prací na dobu zajištění porostu. 
Do roku 2005 byla vytvářena v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů v platném znění (Rozvaha, pasiva B.I.1.); v letech 2005 až 2013 byla vytvářena podle stejných 
pravidel jako v předchozích letech (nebyla změněna ani metoda ani způsob tvorby a čerpání rezervy), avšak 
tvorba rezervy nebyla vykazována jako daňově uznatelný náklad a vytvářela se účetní rezerva (Rozvaha, pa-
siva B.I.4.). V roce 2014 byla vytvořena „Koncepce strategického rozvoje LČR na léta 2015 až 2019“ (dále jen 
„Koncepce“), která s rezervou na pěstební činnost jako zdrojem krytí nákladů pěstební činnosti nepočítá. 
Rezerva na pěstební činnost vykazovala dlouhodobě shodné zůstatky, které se v posledních 5 letech pohy-
bovaly okolo 3 mld. Kč (stejně tak se meziročně neměnila významně výše nákladů na pěstební činnost). Při 
zpracování finanční části „Koncepce“ nebyla konstatována potřeba této částky rezervy na krytí budoucích 
ztrát při financování nákladů pěstební činnosti a riziko propadu výsledku hospodaření do hodnot, kdy ne-
bude možno financovat náklady pěstební činnosti, bylo vyhodnoceno jako nepravděpodobné. Proto v roce 
2014 již nebyla tvořena rezerva na pěstební činnost z výnosů těžební činnosti roku 2014. Zůstatek rezervy 
na pěstební činnost k 31. 12. 2014 jsou zdroje pro krytí nákladů pěstební činnosti na léta 2015 až 2018 vytvo-
řené z výnosů těžební činnosti v letech 2010 až 2013.
V  roce 2011 byla vytvořena rezerva na  indexaci cen za  prodej dříví ve  2. až 4. čtvrtletí 2011 ve  výši 
529 394 tis. Kč. LČR identifikovaly jako riziko podané i potencionální soudní žaloby na postup při indexaci 
cen za prodej dříví u veřejných zakázek v roce 2011. Hodnota rezervy byla vypočítána jako rozdíl cen mezi 
cenami, které LČR indexované fakturovaly smluvním partnerům a cenami, které smluvní partneři nárokují 
jako „správné“, tudíž ceny neindexované, vycházející z cen z nabídek výběrového řízení. K 31. 12. 2014 byl 
inventarizací zjištěn přetrvávající důvod pro tvorbu rezervy, a to v zaúčtované výši.

d) K datu roční účetní závěrky LČR vždy vykazovaly výši závazků pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti vyplývající z výplaty mezd za prosinec běžného účetního období 
(v tis. Kč):
 2013 2014

 30 727 37 549

e) K datu roční účetní závěrky LČR vždy vykazovaly výši závazků veřejného zdravotního pojištění vyplývající 
z výplaty mezd za prosinec běžného účetního období (v tis. Kč):
   

 2013 2014

 13 528 16 552

Příloha k roční účetní závěrce
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f) K datu roční účetní závěrky LČR neevidují žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgá-
nů. Případné daňové doměrky jsou průběžně placeny v zákonných termínech.

g) LČR z  titulu šíře svého podnikání jsou příjemcem nejrůznějších dotací na  investiční a provozní účely. 
Tabulka dává přehled o nejvýznamnějších dotacích. Pojem dotace je použit ve smyslu § 47 odst. 4 vyhlášky 
500/2002 Sb.
tis. Kč 2013 2014

Dotace na pořízení lesních hospodářských plánů 5 0

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 143 387 66 142

–  z toho náhrady ve veřejném zájmu související se správou vodních toků 128 171 47 171

   (zejména na protipovodňová opatření)

Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem) 235 008 131 344

– z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 11 323 11 669

– z toho náhrady dle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 6 290 3 033

– z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb. 3 652 2 426

– z toho dotace MZe na vodní hospodářství 31 322 500

– z toho dotace EU 100 139 62 612

h) Informace o nákladech za statutární audit
Náklady na povinný audit účetní závěrky v roce 2014 činily 1 469 tis. Kč (v roce 2013 1 442 tis. Kč). Statutární 
auditor jiné služby než audit účetní závěrky nevykonává.

i) Informace o prodejích dlouhodobého majetku a materiálu
Ve výkazu zisku a ztráty jsou uváděny položky III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a F.1. Zůstatková 
cena prodaného dlouhodobého majetku. Tyto položky vykazují též hodnoty směňovaného majetku, protože 
dle českých účetních a daňových předpisů se směna posuzuje jako nákup a prodej. Tímto upřesňujeme 
„skutečné“ hodnoty prodaného dlouhodobého majetku uvedené ve výkazu zisku a ztráty:
tis. Kč  2013   2014

  Výkaz celkem Prodaný DM Směny DM Výkaz celkem Prodaný DM Směny DM

Položka III.1. Tržby z prodeje DM 260 492 151 676 108 816 156 971 123 150 33 821

Položka F.1. Zůstatková cena DM 51 698 32 547 19 151 23 670 18 870 4 800

Rozdíl 208 794 119 129 89 665 133 301 104 280 29 021

j) Na řádku Rozvahy „D.I.3. DPH k uplatnění v lednu 2015“ se vykazuje DPH na vstupu, která je vyčíslena 
na daňových dokladech, obdržených v lednu 2015 a zaúčtovaných do roku 2014, a to ve výši 33 165 tis. Kč 
(v  roce 2013 to bylo 37  322 tis. Kč). Tato DPH je celá plně nárokována v  daňovém přiznání k  DPH za   
leden 2015.
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7.

a) Pohledávky k 31. 12.
tis. Kč      2013 2014

Celkem krátkodobé pohledávky z obch. styku (brutto); řádek Aktiva C.III.1. Aktiva C.III.1.  2 235 892 2 003 390

– z toho pohledávky ve splatnosti celkem    1 552 820 1 331 352

– z toho pohledávky po splatnosti celkem    683 072 672 038

– z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů    635 738 641 162

– z toho pohledávky se splatností delší než 5 let    0 0

– z toho pohledávky v právním vymáhání    137 396 82 262

– z toho pohledávky v insolvenčním, konkursním a vyrovnávacím řízení   474 164 522 647

Pohledávky v cizí měně      7 215 4 197

Pohledávky k podnikům ve skupině z běžných obchodních vztahů k 31. 12. 2014 činí 3 008 tis. Kč Jedná se 
o pohledávky vůči firmě HLDS, a.s. Stejně jako v předchozích letech i tyto pohledávky jsou všechny ve splat-
nosti.
tis. Kč      2013 2014

Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů   2 168 3 008

b) Závazky k 31. 12.
tis. Kč      2013 2014

Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů    0 0

Závazky se splatností delší než 5 let    0 0

Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli    10 451 8 366

Jsou-li závazky po lhůtě splatnosti, jedná se o závazky vyplývající z obchodního styku s obchodním partne-
rem, které nebyly k datu rozvahového dne vzájemně započítány. Všechny závazky po lhůtě splatnosti jsou 
kryty pohledávkou za obchodním partnerem.
Zálohy přijaté za prodané nemovitosti, u kterých byl v roce 2014 podán návrh na vklad do katastru nemovi-
tostí, činily 1 943 tis. Kč (3 226 tis. Kč v roce 2013). Tato částka byla zároveň zaúčtována dle platné metodiky 
na účet 385 – Příjmy příštích období, vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2014 (případně 2013) nebyl vklad zapsán 
do katastru nemovitostí. Částka 1 943 tis. Kč je uvedena v rozvaze jak na řádku D.I.3. na straně aktiv, tak 
na řádku B.III.8. na straně pasiv.
Závazky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů činí 2 914 tis. Kč (v roce 2013 byly ve výši 3 203 tis. Kč). 
Všechny tyto závazky jsou k firmě HLDS, a.s. a jsou ve splatnosti.

c) Finanční pronájem k 31. 12.
V letech 2013 a 2014 nebyl žádný majetek pronajat formou finančního pronájmu.

d) Najatý dlouhodobý majetek sledovaný na podrozvahových účtech má k 31. 12. hodnotu v tis. Kč:
tis. Kč      2013 2014

Najatý dlouhodobý majetek     13 987 14 605

Příloha k roční účetní závěrce
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e) Podnik nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem. Věcná břemena jsou evidována v rám-
ci operativní evidence vždy u konkrétního majetku. Podnik eviduje desetitisíce věcných břemen, zejména 
na pozemcích (vedení podzemních a nadzemních sítí, povolení vjezdu, průjezdu, stavby apod.). Žádné věc-
né břemeno nemá charakter dlouhodobého majetku. Vliv věcných břemen na nakládání s majetkem podni-
ku jako celku nemá významný charakter.

f) Souhrnná výše drobného nehmotného a hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12. činila v tis. Kč:
tis. Kč      2013 2014

Drobný nehmotný majetek nevedený v rozvaze    85 869 85 869

Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze    271 265 274 366

g) Souhrnná výše dlouhodobého majetku pořízeného ze 100% dotace a  vedeného na  podrozvahových 
účtech k 31. 12. činila v tis. Kč:
tis. Kč      2013 2014

Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace    175 154 174 756

h) V rozvaze je vykázána celková výše závazků.

i) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významnější události, kromě 
uvedených zejména v části 10. přílohy, která by mohla změnit pohled na věrný a poctivý obraz roční účetní 
závěrky za rok 2014.

8.

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období
Lesy České republiky, s.p. jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a při vracení majetku podle platných 
zákonných předpisů; významnou část vydávání majetku představuje vydávání majetku na základě zákona 
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (v textu jen církevní res-
tituce). Kromě toho dochází k přijetím a předáním majetku v souvislosti s rozhodnutími Vlády ČR, Minister-
stva zemědělství ČR a k převodům majetku dle platných zákonů. Proto vedle běžných pohybů, rozdělování 
zisku a čerpání fondů, trvale dochází ke změnám vlastního kapitálu.
Změny kmenového jmění vykazuje státní podnik v  Rozvaze, v  pasivech v  řádku A.I.1. Základní kapitál. 
Tato položka obsahuje výši kmenového jmění zapsanou v  obchodním rejstříku a  výši kmenového jmění 
k 31. 12. 2014 do obchodního rejstříku nezapsanou.
Zákonný rezervní fond splňuje výši stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR o přizpůsobení 
zakládací listiny ze dne 12. 8. 1997, tj. povinné naplnění do minimální výše 1,2 mld. Kč.
Podnik má vytvořen Fond investičního rozvoje (FIR), který je tvořen ze zisku, a to za účelem pořízení dlouho-
dobého majetku, pokud hodnota pořízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů LČR překročí zdroje 
vytvořené odpisy dlouhodobého majetku a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. Čerpání 
FIR znamená použití fondů ze zisku (rozděleného zisku) ve prospěch kmenového jmění.
V roce 2014 byl naplněn fond zakladatele ve výši 6,5 mld. Kč. V prosinci 2014 byla celá částka 6,5 mld. Kč 
převedena do státního rozpočtu.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za roky 2013 a 2014 (v záhlaví je uveden řádek v pasívech ve výkazu 
Rozvaha):

tis. Kč Kmenové Změny Kapitálové Oceňovací Zákonný Ostatní 

  jmění kmenového fondy rozdíly rezervní fondy

   jmění   fond ze zisku

  (A.I.1.) (A.I.1.) (A.II.2.) (A.II.3.) (A.III.1.) (A.III.2.)

31. 12. 2014 5 818 759 6 340 482 49 402 470 -52 916 1 251 283 3 416 980

Saldo změn 2014 0 +188 767 -1 943 520 -28 069 0 -288 275

Zvýšení 2014 0 +354 159 +1 031 993 0 0 +6 570 326

Snížení 2014 0 -165 392 -2 975 513 -28 069 0 -6 858 601

31. 12. 2013 5 818 759 6 151 715 51 345 990 -24 847 1 251 283 3 705 255

Saldo změn 2013 0 +265 804 -123 400 -16 120 0 -230 140

Zvýšení 2013 0 +307 050 +762 390 0 0 +6 060 424

Snížení 2013 0 -41 246 -885 790 -16 120 0 -6 290 564

31. 12. 2012 5 818 759 5 885 911 51 469 390 -8 727 1 251 283 3 935 395

Rozpis změn kmenového jmění:
tis. Kč     2013 2014

Saldo změn – z toho:     +265 804 +188 767

Změny z delimitace     +16 050 +1 079

Úbytek z důvodů církevních restitucí     -257 -94 856

Úbytek z důvodů restitucí     -5 759 -21 092

Čerpání fondu investičního rozvoje     +255 770 +303 636

Rozpis změn kapitálových fondů:
tis. Kč     2013 2014

Saldo změn – z toho:     -123 400 -1 943 520

Změny z delimitace     -30 670 -103 081

Vydání lesní půdy z důvodu církevních restitucí     -26 548 -1 749 762

Vydání lesní půdy z důvodu restitucí     -79 969 -118 155

Dary, nálezy, bezúplatné převody     +13 787 +27 478

Z důvodů církevních restitucí byly v roce 2014 vydány lesní pozemky v celkové výši 1 749 762 tis. Kč a ostatní 
majetek (budovy, stavby, LHP atd.) v zůstatkové ceně 94 856 tis. Kč.
Rozdělení zisku z roku 2012 a 2013 bylo zúčtováno v roce 2013 a 2014 vždy dle rozhodnutí zakladatele, který 
rozhodl na základě návrhu dozorčí rady:
tis. Kč     2013 2014

Zisk účetního období rozdělen do:     4 408 010 3 989 542

Fondu kulturních a sociálních potřeb     22 405 28 001

Ponechání na účtu nerozděleného zisku     4 385 605 50 938

Fond zakladatele     0 3 910 603

Při rozdělení zisku 2013 rozhodl zakladatel též o  převodu nerozděleného zisku minulých let ve  výši  
2 589 397 tis. Kč do fondu zakladatele.

Příloha k roční účetní závěrce
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9.

Výnosy z běžné činnosti
tis. Kč     2013 2014

Výnosy z běžné činnosti     14 030 916 13 577 800

– výnosy provozní činnosti     12 143 703 12 512 965

– finanční činnosti     1 887 213 1 064 835

Výnosy z prodeje vlastních výrobků     9 185 086 9 673 305

Obchodní činnost se zahraničím je nevýznamná.

10.

Ostatní
Proti LČR byly podány žaloby o údajnou náhradu škody s odkazem na neplatnost smluv z výběrových řízení 
z let 2004 a 2005 způsobenou LČR jako zadavatelem, kdy se LČR řídily původním stanoviskem Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dle nějž LČR nebyly zadavatelem podle zákona č. 40/2004 Sb., 
o  veřejných zakázkách, ve  znění pozdějších předpisů. ÚOHS však následně své stanovisko změnil. Tyto 
žaloby byly postupně podávány různými subjekty u místně příslušných soudů. K datu sestavení účetní zá-
věrky 2014 byly tyto žaloby postupně ukončovány zamítnutím žaloby, popř. odmítnutím podaných dovolání 
k Nejvyššímu soudu nebo zpětvzetím jednotlivých podaných žalob samotnými žalobci. V současné době již 
probíhá pouze jednání o ukončení soudního sporu se společností Jiří Pavelka – JIPA, popř. jsou v soudním 
jednání podaná odvolání LČR do části výroků o nepřiznání nákladů řízení. Z tohoto důvodu nebylo třeba 
zohlednit náklady související s možnými výsledky právních sporů v bilanci k 31. 12. 2014.
V roce 2004 podal CE WOOD, a.s., žalobu na náhradu škody a úhradu přiměřeného zadostiučinění v celkové 
výši přesahující 3,7 mld. Kč. Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 12. 2013 byla žaloba 
zamítnuta. CE WOOD podal odvolání pouze do částky 229 mil. Kč. Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí 
soudu I. stupně a žalobu zamítnul. LČR se odvolaly do výroku o částečném nepřiznání nákladů řízení. Soud-
ní spor společnosti CE WOOD, a.s., vůči LČR o vrácení 86,37 mil. Kč jako poskytnutého plnění ze smluv, 
od kterých LČR odstoupily v roce 2009, skončil zamítnutím žaloby i v odvolacím řízení. CE WOOD, a.s., podal 
dovolání k Nejvyššímu soudu, ke kterému LČR v roce 2014 podaly vyjádření. Soudní řízení stále trvá, ale LČR 
předpokládá zamítnutí žaloby a úspěch ve věci. 
V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením společnosti LESS&FOREST, s.r.o., byly tímto dlužníkem 
a insolvenční správkyní dne 26. 2. 2013 podány vůči LČR 2 žaloby o určení neplatnosti Smluv o provádění 
komplexních lesnických činností a smluv souvisejících za období 2011 a 2012+ a vydání bezdůvodného obo-
hacení v celkové výši 6,36 mld. Kč, z této částky je požadováno bezdůvodné obohacení za rok 2011 ve výši 
4,2 mld. Kč a za rok 2012 ve výši 2,16 mld. Kč. Samotné žaloby byly následně rozděleny na žaloby o určení 
neplatnosti právního úkonu (Smlouvy 2011 a 2012+), kde v současné době probíhají procesní úkony a na ža-
loby o zaplacení 6,36 mld. Kč, kde řízení je přerušeno do doby rozhodnutí o žalobách o určení neplatnosti 
právních úkonů. LČR tyto nároky zcela neuznávají, považují je za zcela účelové a fiktivní s tím, že takové 
žaloby nemají žádnou oporu v platném právu.
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Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů (ZCR). LČR jsou povinnou osobou, která je povinna vydat podle 
ustanovení ZCR oprávněné osobě nemovitou věc ve vlastnictví státu, která náležela do původního majet-
ku oprávněných osob a stala se předmětem majetkové křivdy, kterou utrpěla oprávněná osoba. Vydávání 
majetku probíhalo v letech 2013 i 2014 (viz části přílohy 5 d) a 8). Další vydávání majetku v rámci církevních 
restitucí se projeví jednak ve snížení hodnoty spravovaného majetku, tak ve snížení výsledku hospodaření. 
V roce 2015 se předpokládá ještě vydat dohodami 26 tis. ha lesních pozemků v účetní hodnotě cca. 1 mld. 
Kč a 150 budov. LČR odmítly z důvodů pochybností uzavřít dohody na pozemky o celkové výměře 64,5 tis. ha 
(účetní hodnota sporných pozemků je cca 2,5 mld. Kč); konečné rozhodnutí o případném vydání těchto po-
zemků vydá správní orgán nebo soud.
Kromě výše uvedených nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí poten-
ciální ztráty a nebyly na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny další 
skutečnosti, které by mezi datem sestavení účetní závěrky a datem, ke kterému je sestavována, výrazně 
ovlivnily finanční, majetkovou a důchodovou situaci podniku.

11.

Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích je zpracován dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Za peněžní prostředky se považují 
nejlikvidnější finanční prostředky, a to peníze v hotovosti a peněžní prostředky uložené na běžných bankov-
ních účtech, tj. finanční majetek vykázaný v Rozvaze, v aktivech na řádcích C.IV.1. a C.IV.2.

Příloha k roční účetní závěrce
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Přehled o peněžních tocích 2013 a 2014 (v tis. Kč)
Označení Text   Řádek 2014 2013

P.  Stav peněžních prostředků na začátku období   01 7 357 906 6 748 840

  PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)    

Z.  Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   02 7 963 238 4 956 658

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace   03 -1 676 771 488 462

A.1.1.  Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st. aktiv apod.  04 688 524 719 551

A.1.2.  Změna stavu opravných položek a rezerv   05 -2 098 305 179 697

A.1.3.  Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv   06 -133 301 -208 794

A.1.4.  Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů)  07 0 -136

A.1.5.  Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok  08 -136 493 -190 102

A.1.6.  Případné opravy o ostatní nepeněžní operace   09 2 804 -11 754

A. *  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami  10 6 286 467 5 445 120

A.2.  Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu   11 2 452 549 2 845 482

A.2.1.  Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti  12 2 076 399 1 729 963

A.2.2.  Změna stavu závazků, dotací, pasivního čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 13 59 401 -93 089

A.2.3.  Změna stavu zásob   14 1 292 33 492

A.2.4.  Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 15 315 457 1 175 116

A. **  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 16 8 739 016 8 290 602

A.3.  Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků   17 -1 -7

A.4.  Přijaté úroky   18 136 494 190 109

A.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr. daň za min. období  19 -1 135 606 -952 032

A.6.  Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými úč. případy - mimořádný výsledek hospodaření 20 0 0

A.7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku   21 0 136

A. ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti   22 7 739 903 7 528 808

  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI     

B.1.  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv   23 -1 081 973 -1 170 473

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv   24 156 971 260 492

B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám   25  0

B. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti   26 -925 002 -909 981

  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ     

C.1.  Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků  27 9 515 15 084

C.2.  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky   28 -6 513 551 -6 024 845

C.2.1.  Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu 29 -25 -4 976

C.2.2.  Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům   30  0

C.2.3.  Další vklady společníků a akcionářů   31  0

C.2.4.  Úhrada ztráty společníky   32  0

C.2.5.  Přímé platby na vrub fondů   33 -13 526 -19 869

C.2.6.  Převody finančních prostředků do státního rozpočtu   34 -6 500 000 -6 000 000

C. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti   35 -6 504 036 -6 009 761

F.  Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků   36 310 865 609 066

R.  Stav peněžních prostředků na konci období   37 7 668 771 7 357 906

S.  Skutečný stav peněžních prostředků na konci období   38 7 668 771 7 357 906

R.-S.  Rozdíl peněžních prostředků (výpočet - skutečnost)   39 0 0

Datum sestavení účetní závěrky: 28. 4. 2015
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Prohlášení statutárního orgánu státního podniku

Statutární orgán Lesy České republiky, s. p., svým usnesením č. 686/2004 na zasedání dne 27. ledna 2004 
rozhodl o  tom, že podnik nebude vypracovávat zprávu o  vztazích mezi ovládající a  ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen 
„Zpráva mezi propojenými osobami“).

Podle názoru statutárního orgánu Lesy České republiky, s. p., v případě, že není uzavřena ovládací smlouva, 
se povinnost zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období 
vztahuje pouze na statutární orgány ovládaných osob sdružených do koncernů, kde jsou vztahy podrobeny 
jednotnému řízení. Zpráva mezi propojenými osobami pak zahrnuje veškeré vztahy uvnitř koncernu, jejichž 
účastníkem je řízená osoba, které se zpráva týká.

Tam, kde má Česká republika postavení ovládající osoby, nejde o koncern, neboť koncern tvoří pouze osoba 
řídící a osoby řízené, jejichž podniky jsou koncernovými podniky. Podnikem se rozumí soubor hmotných, 
jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování pod-
niku.

V období mezi sestavením účetní závěrky (28. 4. 2015) a sestavením výroční zprávy (30. 4. 2015) nedošlo 
k žádným skutečnostem, které by měly vliv na hodnoty zde uvedené. Podnik nemá žádnou organizační 
složku v zahraničí.



Výroční zpráva LČR 2014   95

Výrok auditora k výroční zprávě
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Výklad pojmů a zkratek

BK buk
BO borovice
BRP bříza pýřitá
ČMKBK   Českomoravská komoditní  

burza Kladno
ČSOP Český svaz ochránců přírody
DB dub
DG  douglaska
DR  dozorčí rada
DZ  dub zimní
EU Evropská unie
FIR Fond investičního rozvoje
GIS geografické informační systémy
GrDS Grafický datový sklad
HB hrazení bystřin
HLDS  Hradecká lesní a dřevařská 

společnost a. s.
HÚL hospodářské úpravy lesů
CHKO chráněná krajinná oblast
JD jedle
JPRL jednotka prostorového rozdělení lesa
KŘ krajské ředitelství
KN katastr nemovitostí
LC lesní cesta
LČR Lesy České republiky, s.p.
Lesy ČR  Lesy České republiky, s.p.
LHC lesní hospodářský celek
LHE lesní hospodářská evidence
LHP lesní hospodářské plány
LS lesní správa
LTM lesnicko-technické meliorace
LVS lesní vegetační stupeň
LZ lesní závod
MD modřín
MZD meliorační a zpevňující dřeviny
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NPR Národní přírodní rezervace
OLH odborný lesní hospodář
OM odvozní místo
OMK odbor marketingu a komunikace
OPŠ odstranění povodňové škody
OVS obchodní veřejná soutěž
P při pni
PEFC   Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes

PLO pěstební lesní oblast
PR přírodní rezervace
PŠ povodňová škoda
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesů
RŘS revitalizace říčních systémů
Ř LČR Ředitelství Lesy České republiky, s.p.
SLT soubor lesních typů
SM smrk
ST Správa toků
SZ Semenářský závod
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže
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Highlights of the Year

2014 was an exceptional year for the state-owned enterprise Lesy České republiky (Forests of the Czech 
Republic, “LCR”). On April 14th, 2014 Daniel Szórád was named company CEO. Directly thereafter he began 
the open tender process to fill management positions. By early June, the company’s top management 
positions had been filled. The new Production and Technical Director was Václav Lidický, the Administrative 
Director Igor Kalix, the Business Director Radovan Srba and the Chief Financial Officer Karel Buchta.
The company’s new management instituted an open policy of transparency for orders and services with the 
goal of terminating all unfavourable contracts and cutting the inflated costs of external services, sometimes 
by 50 percent.
With respect to forest management and caring for small watercourses, it was a typical year. Despite the 
very short time under new management before the announcement of five-year tenders for forestry activities 
in 27 contracted territorial units, a number of fundamental changes were made. In particular, there was 
an increase in the number of territorial units under comprehensive contracts. In three other contracted 
territorial units, one-year pilot programs were instituted to separate cultivation and harvesting activity. 
Transparent hiring practices were incorporated into contracts. Contract partners now must regularly provide 
information about the persons carrying out contracts. Also new for contract partners is the requirement to 
sell a certain volume of spruce logs produced via the LCR electronic auction system.
In line with valid legislation and approved forest management plans, in 2014 the company continued to 
ensure all activities related to the proper care of forests. LCR was successfully audited as part its forest 
certification in the PEFC system. The company thus demonstrated sustainable management of the forests 
under its care. 
2014 may also be assessed as relatively favourable in terms of the low incidence of natural calamities. 
In May, strong winds and heavy rainfall damaged 250,000 m3 of timber in the Moravian-Silesian and Zlín 
Regions. However, this was only a regional event which impacted 13.8% of total timber production. The 
volume of felling due to bark beetles was comparable to previous years. The highest incidence of bark 
beetles was found in northeast Moravia.
The second half of the year saw a significant increase in the speed of processing the claims of entitled 
subjects for the return of church property based on the Church Restitution Act. By the end of 2014, Lesy CR 
had returned 56,878 hectares of land and 163 buildings.
In 2014, Lesy CR organized nearly 950 lectures, gatherings, walks and other events for the public dedicated 
to forests and forestry. 134,000 visitors attended such events all over the republic. During the course of 
the year, Lesy CR also participated in events of society-wide importance. In December of 2014, Lesy CR 
transferred part of its free financial funds amounting to 6.5 billion CZK to an account maintained with the 
Czech National Bank for the state budget.
LCR concluded the year of 2014 with a profit before tax of 8 billion crowns. This figure includes reserves 
for cultivation from past years of 1.9 billion crowns. Total timber production in state forests in 2014 was 
7.975 million m3. The company also succeeded in regenerating 13,600 hectares of forest, with a share of 
soil-improving and strengthening tree species in the first regeneration of 42.8%. Urgent tending of timber 
stands under 40 years of age was carried out on 35,700 hectares of forests.
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Die Hauptereignisse des Jahres

Das Jahr 2014 war für Lesy ČR außerordentlich. Am 14. April 2014 wurde Daniel Szórád zum Generaldirektor 
von Lesy ČR ernannt. Gleich danach began der Prozess offener Auswahlverfahren für leitende Positionen. 
Anfang Juni war das Top-Management komplett. Fertigungstechnischer Direktor wurde Václav Lidický, 
Verwaltungsdirektor Igor Kalix, Verwaltungsdirektor Radovan Srba und ökonomischer Direktor Karel Buchta.
Das neue Management wählte den Weg der Offenheit und Transparenz bei öffentlichen Aufträgen und 
Dienstleistungen. Das ganze mit dem Ziel sämtliche ungünstige Verträge zu beenden und überteuerte 
externe Dienstleistungen zu verbilligen, und zwar bis zu 50% des ursprünglichen Preises.
Aus Sicht der Sicherstellung der Forstwirtschaft und der Pflege um kleine Wasserläufe war das Jahr 
handelsüblich. Obwohl die Zeit zwischen Antritt der neuen Leitung und Ausschreibung des fünfjährigen 
Tenderverfahren für Forstarbeiten auf 27 vertraglichen Raumeinheiten sehr kurz war, konnten einige 
grundsätzliche Änderungen realisiert werden. Vor allem wurde die Zahl der vertraglichen Raumeinheiten 
je komplexer Forstauftrag angehoben. Auf drei vertraglichen Raumeinheiten wurde für ein Jahr als Pilot der 
Waldbau und die Förderung  getrennt. In die Verträge wurde neu der Aspekt transparenter Beschäftigung 
eingebaut. Die Vertragspartner haben somit neulich die Pflicht, regelmäßig Informationen über Personen, 
die sich an dem Auftrag beteiligen, bereitzustellen. Weitere Neuigkeit für die Vertragspartner ist die Pflicht, 
festgesetztes Volumen am erzeugten Fichtenrundholz über das elektronische Versteigerungssystem von 
LČR zu verkaufen.
Im Einklag mit gültiger Legislative und verabschiedeten Waldwirtschaftsplänen wurden im Jahr 2014 
kontinuierlich sämtliche Aktivitäten, die mit ordentlicher Waldpflege zusammenhängen, abgesichert. Lesy 
ČR wurden im Rahmen der Waldzertifikation im System PEFC beaufsichtigt und diese Kontrollen wurden 
erfolgreich abgeschlossen. Damit konnten Lesy ČR eine dauerhaft nachhaltige Bewirtschaftung auf dem 
verwalteten Gebiet beweisen.
Das Jahr 2014 lässt sich als verhältnismäßig günstig auch hinsichtlich des minimalen Auftretens von 
Naturkatastrophen bezeichnen. Im Mai verursachten stärkerer Wind und ausgiebige Niederschläge in 
Mährisch-Schlesischer Region und Region Zlín Schäden auf 250 Tausend m³ Holz. Es handelte sich jedoch 
lediglich um regionale Ereignisse, derer Anteil bei 13,8% der gesamten Holtznutzung blieb. Das Volumen 
des verarbeiteten Borkenkäferholz gelang es auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Nur in Mährisch-
Schlesischer Region tauchte der Borkenkäfer in größerem Ausmaß auf.
In der zweiten Jahreshälfte konnte wesentlich die Bearbeitung der Aufrufe von Personen, die zur Ausgabe 
des Kircheneigentums nach dem Kirchenrestitutionsgesetz befugt sind, beschleunigt werden. Lesy ČR 
haben somit bis Ende 2014 mit befugten Personen Abkommen über Herausgabe von Grundstücken in 
Gesamtgrundfläche 56 878 ha und von 163 Gebäuden abgeschlossen.
Das ganze Jahr 2014 durch organisierten Lesy ČR mehr als 950 kulturelle Veranstaltungen für breite 
Öffentlichkeit mit dem Thema Wald und Forstwirtschaft. Diese hatten u.a. die Form von Vorlesungen, 
Gesprächen, Wanderungen. Diese Veranstaltungen fanden schrittweise in allen Regionen statt und 
wurden von beinahe 134 Tausend Besuchern heimgesucht. Lesy ČR nahmen im Laufe des Jahres auch an 
Veranstaltungen gesamtgesellschaftlicher Bedeutung teil. Im Dezember 2014 haben Lesy ČR im Rahmen 
zweiter außerordentlichen Finanzabführung enen Teil ihrer freier Finanzmittel in Höhe von 6,5 Mrd. CZK dem 
Staatshaushalt überwiesen.
Lesy ČR beendeten das Jahr 2014 mit einem wirtschaftlichen Ergebnis vor Steuern in Höhe von 8 Mrd. CZK. In 
dieser Summe spiegelt sich die Reserve für den Waldbau aus den Vorjahren in Höhe von 1,9Mrd. CZK ab.Der 
Gesamteinschlag an Holz aus den staatlichen Wäldern erreichte 7,975 Mio. m³. Es gelang auch 13,6 Tsd. ha 
Wald zu erneuern, davon betrug der Anteil an wasserregulierenden und verfestigenden Gehölzern bei der 
Ersterneuerung 42,8% und dringende Züchtung von Beständen bis zum Alter von 40 Jahren wurde auf 35,7 
Tsd. ha Wald durchgeführt.
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Los acontecimientos más importantes del año

El año 2014 fue extraordinario para la empresa nacional Lesy ČR. El señor Daniel Szórád fue asignado al 
cargo de director general el 14 de abril de 2014. A partir de ese momento comenzó el proceso de concursos 
abiertos con el fin de ocupar cargos de gerentes. A principios del mes de junio, la dirección de la empresa 
estaba ya completa. Václav Lidický ocupó el cargo de director técnico y de producción, Igor Kalix el cargo de 
director administrativo, Radovan Srba director comercial, Karel Buchta director económico.
La nueva dirección de la empresa aplica el método de pedidos o servicios abiertos y transparentes, 
con el fin de cancelar todos los contratos no beneficiosos o reducir los precios exagerados de servicios 
subcontratados, hasta en 50 por cientos del precio inicial.  
Respecto a la gestión de actividades económicas silvicultoras y del control de cursos de agua más menudos, ha 
sido un año estándar. El tiempo transcurrido desde que la nueva dirección comenzó sus actividades hasta que 
se declaró el concurso de cinco años para actividades silvicultoras en 27 unidades territoriales contractuales 
fue muy corto, no obstante a ello aumentó el número de unidades territoriales contractuales para un pedido 
íntegro en la esfera de silvicultura. En especial aumentó el número de unidades territoriales contractuales 
asignadas al pedido íntegro de silvicultura. En otras tres unidades territoriales contractuales la actividad de 
cultivo fue separada de la extracción, en calidad de prueba por el tiempo de un año. En los contratos se ha 
incorporado una novedad, el aspecto de un empleo transparente. Los socios contractuales, de este modo, 
tienen un nuevo deber - informar con regularidad sobre las personas que participan en la realización del 
pedido. Otra novedad para los socios contractuales es la obligación de vender un determinado volumen de 
madera redonda de pino por medio del sistema electrónico de subasta de la empresa Lesy ČR. 
Conforme a la legislación vigente y a los planes económicos autorizados para la silvicultura, en 2014 
también se han ido asegurando continuamente todas las actividades relacionadas con el cuidado correcto 
del bosque. La empresa Lesy ČR fue supervisada en los marcos de la certificación de bosques en el sistema 
PEFC y tuvo éxito en estas inspecciones. La empresa, de este modo, ha comprobado que su actividad 
económica realizada en los bosques administrados puede ser conservada continuamente. 
El año 2014 se puede considerar bien favorable hasta del punto de vista de las calamidades naturales que 
eran mínimas. En el mes de mayo hubo un viento fuerte y precipitaciones intensas. Los daños causados por 
estos fenómenos afectaron 250 mil m3 de madera en las provincias de Moravia y Silesia y Zlín. Eran tan solo 
unas cuantas calamidades regionales con el 13,8% de participación en el volumen total de extracción. La 
parte del volumen afectado por escarabajo de la corteza se ha mantenido en el nivel de los años anteriores. 
Se ha detectado la presencia de escarabajo de la corteza en Moravia de Nordeste más que en otras regiones. 
En el segundo semestre del año ha acelerado considerablemente la tramitación de solicitudes de entrega 
de bienes eclesiásticos, conforme a la ley sobre restituciones eclesiásticas. Al final del año, la empresa Lesy 
ČR formalizó con derechohabientes acuerdos sobre la entrega de terrenos cuya superficie total representa 
56 878 ha y 163 obras.
En 2014 la empresa Lesy ČR organizó en torno de 950 lecciones, debates, excursiones y otros eventos para 
la población con el tema del bosque y la silvicultura. En estos eventos llegaron a participar en total 134 mil 
visitantes. La empresa Lesy ČR también participó, en el transcurso del año, en eventos a nivel nacional y en 
diciembre de 2014 transfirió a la cuenta del Banco Nacional Checo, en los marcos de la segunda cotización 
financiera al presupuesto nacional, un total de 6,5 mil millones de coronas como parte de sus recursos 
financieros libres.  
La empresa nacional Lesy ČR finalizó el año 2014 con el resultado económico antes del impuesto de 8,0 
mil millones de coronas. Esta suma refleja también la reserva para el cultivo creada en los años anteriores, 
de 1,9 mil millones de coronas. El volumen total extraído de los bosques nacionales en 2014 fue 7,975 
millones de m3 de madera. A la vez se ha logrado renovar 13,6 mil hectáreas de bosque, de ello la parte de 
maderables de bonificación y fortalecimiento, en el primer restablecimiento, formando el 42,8 por cientos. 
La educación intensa de vegetaciones hasta los 40 años de edad se refería a 35,7 mil hectáreas de bosque. 
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