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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2012 představoval pro státní podnik náročné období, 

neboť musel řešit obtížné úkoly a reagovat na řadu změn. 

Přesto podnik uzavřel rok 2012 s vynikajícím hospodářským 

výsledkem ve výši 5,4 miliardy korun před zdaněním. Za tento 

výsledek patří mé poděkování všem zaměstnancům, kteří 

na něm mají díky dobře odváděné práci velký podíl.

Kvalitních výsledků jsme navíc dosáhli naprostou většinou, 

z 90 %, díky naší hlavní podnikatelské činnosti, lesnickému 

hospodaření. Ostatní složky mají minoritní podíl. Podařilo se 

také navýšit hodnotu volných finančních prostředků, z nichž 

významnou část, v případě schválení novely zákona o státním 

podniku, jsou Lesy ČR již v roce 2013 připraveny převést 

do státního rozpočtu.

Dosahované kvalitní hospodářské výsledky umožnily  

i v roce 2012 hradit z vlastních zdrojů provozní náklady, 

a to včetně nákladů na potřebnou péči o les a vodní toky, 

odstraňování následků povodní a kalamit či rozvoj veřejně 

prospěšných funkcí lesa.

Po rezignaci bývalého generálního ředitele jsem byl  

od 1. prosince ministrem zemědělství pověřen výkonem 

funkce generálního ředitele. V roce 2013 nás čeká celá řada 

neodkladné agendy, jako například církevní restituce, zadávací 

řízení na lesnické činnosti, výběrová řízení na pronájmy 

vlastních honiteb či realizace nápravných opatření plynoucích 

ze závěrů kontroly NKÚ uložené nám vládou ČR. Tyto úkoly 

jsme připraveni náležitě řešit a splnit.

Ing. Michal Gaube

ekonomický ředitel,  

pověřený výkonem funkce generálního ředitele
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HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

Rok 2012 byl pro státní podnik Lesy České republiky (LČR) 

nejúspěšnějším obdobím v celé historii podniku. Z dosaženého 

hospodářského výsledku přitom tvořily 90 % tržby 

z lesnického hospodaření. LČR jsou tak nadále výlučně 

lesnickou firmou, jejímž hlavním úkolem je řádná péče o les.

Za dosažením rekordního hospodářského výsledku jsou 

zejména velmi dobré ceny za dříví, ale i ceny, které podnik 

zaplatí za provedené lesnické činnosti. Již několikátým rokem 

se potvrzuje, že veřejnou soutěží lze vytvářet silné konkurenční 

prostředí a dosahovat tak stabilních, velmi dobrých 

ekonomických výsledků.

V souladu s platnou legislativou a schválenými lesními 

hospodářskými plány byly trvale a na vysoké úrovni zajišťovány 

veškeré činnosti spojené s řádnou péčí o les a i v roce 2012 

podnik úspěšně obhájil certifikaci PEFC na další tříleté období. 

Prestižní certifikát PEFC je dokladem trvale udržitelného 

hospodaření na území ve správě LČR.

Rok 2012 lze hodnotit jako velmi příznivý i z hlediska 

minimálního výskytu živelních kalamit, jejichž podíl se 

udržel pod hranicí 10 % celkových těžeb. V důležité oblasti 

ochrany lesa proti kůrovcům se i přes nepříznivý průběh 

počasí podařilo udržet objem kůrovcových těžeb na úrovni 

srovnatelné s posledními dvěma lety. 

V závěru měsíce března podnik vyhlásil otevřené zadávací 

řízení na lesnické práce od roku 2013 na období jednoho 

až pěti let na 1/5 spravovaného území. Smlouvy byly s vítězi 

zadávacího řízení uzavírány během měsíců října až listopadu. 

V období 25.–28. května postihl lesní porosty mezi Bzencem, 

Strážnicí a Ratíškovicemi na Hodonínsku požár, který 

poškodil les na ploše 165 ha. Jednalo se o největší lesní požár 

posledního desetiletí.

Na začátku měsíce července způsobily v okolí Hradce Králové 

silný vítr, bouřky a prudké deště polomy lokálního charakteru.

Dne 1. 10. oznámil Krajský soud v Praze zahájení 

insolvenčního řízení na dlužníka LESS & FOREST s.r.o., 

smluvního partnera LČR, který vykonával lesnické činnosti 

na 32 SÚJ. Ještě v témže měsíci podnik odstoupil od smluv 

s tímto smluvním partnerem, a to na všech SÚJ.

K 30. 11. rezignoval na funkci generálního ředitele 

Ing. Svatopluk Sýkora. Řízením podniku byl pověřen 

Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel LČR.

Po celý rok 2012 podnik organizoval přes 800 osvětových 

akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví jak v podobě 

přednášek, besed, vycházek, tak akcí typu „Den s LČR“. Tyto 

akce, kterých se účastnilo téměř 100 tisíc návštěvníků, se 

postupně konaly ve všech regionech ČR.

LČR ukončily rok 2012 s hospodářským výsledkem před 

zdaněním ve výši 5,478 miliardy Kč. Celková těžba dosáhla 

7,84 mil. m3 dříví, podařilo se obnovit 13,1 tis. ha lesa, z toho 

podíl melioračních a zpevňujících dřevin při první obnově 

činil 42,7 % a naléhavá výchova porostů do 40 let věku byla 

provedena na 36,4 tis. ha lesa.
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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 zemědělství  

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 zemědělství 

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 7. 8. 2008 

pod č. j. 25330/2008-10000. Státní podnik 

Lesy České republiky, s.p., je zapsán v obchodním 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 jménem 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.

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 

finančních prostředků a k co nejhospodárnějšímu využití 

účelových příspěvků ze státního rozpočtu a z jiných zdrojů. 

Těmto základním principům se trvale přizpůsobuje konkrétní 

náplň předmětu činnosti LČR i jejich organizační uspořádání.
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ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

1. Generální ředitel
V čele podniku je generální ředitel, který 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 odvolává své 

zástupce (ředitele odborných úseků), kteří ho v době 

jeho nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu jeho práv 

a povinností. Ředitelé odborných 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. 2012
Vedení podniku tvoří generální ředitel a ředitelé odborných 

úseků: 

•  ekonomický ředitel,

•   personální ředitel,

•  výrobně technický ředitel,

•  obchodní ředitel.

3. Zásady rozhodování
Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech podniku, 

pokud nejsou vyhrazeny zákonem do působnosti zakladatele. 

V otázkách vymezených zákonem o státním podniku 

a statutem podniku rozhoduje po vyjádření či souhlasu 

zakladatele a dozorčí rady.

4. Struktura 
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

     

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

 KŘ 13 13 13 13 13 

 LS 77 77 77 77 77 

 LZ, SZ 6 6 6 6 6 

 ST 7 6 6 6 6 

Ředitelství podniku

Ředitelství zabezpečuje funkce spojené s právní subjektivitou 

a strategickým řízením podniku a dále zajišťuje jednotné 

lesnické, obchodní, ekonomické, personální a správní řízení.

Úseky a odbory ředitelství

K zabezpečení odborných funkcí ředitelství slouží jednotlivé 

odborné úseky, kterými byly k 31. 12. 2012 úseky 

ekonomický, personální, výrobně technický a obchodní. 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, 5 lesních závodů, 

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.



7Výroční zpráva 2012

Základní organizační struktura k 31. 12. 2012

ÚSEK GENERÁLNÍHO

ŘEDITELE

Organizační jednotky -

Správy toků (6)

Semenářský závod  

Týniště nad Orlicí (1)

ÚSEK EKONOMICKÉHO

ŘEDITELE

Lesy České republiky, s.p.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Organizační jednotky -

Krajská ředitelství (13)

Organizační jednotky -

Lesní závody (5)

Organizační jednotky -

Lesní správy (77)

Odbor bezpečnosti 

a kontroly

ÚSEK PERSONÁLNÍHO

ŘEDITELE

ÚSEK OBCHODNÍHO

ŘEDITELE

ÚSEK VÝROBNĚ

TECHNICKÉHO ŘEDITELE
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Organizační struktura OJ KŘ k 31. 12. 2012

Lesy České republiky, s.p.

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

LS
Šternberk

LS
Prostějov

LS
Vsetín

LS
Bystřice 

pod 
Hostýnem

LS
Luhačovice

LS
Buchlovice

LS
Bučovice

LS
Telč

LS
Nové Město
na Moravě

LS
Černá Hora

LS
Náměšť

nad
Oslavou

LS
Znojmo

LS
Ledeč
nad 

Sázavou

LS
Pelhřimov

LS
Jindřichův

Hradec

LS
Třeboň

LS
Tábor

LS
Vodňany

LS
Český

Krumlov

LS
Vyšší
Brod

LS
Hluboká

nad
Vltavou

LS
Nové
Hrady

LS
Přeštice

LS
Plasy

LS
Stříbro

LS
Klatovy

LS
Domažlice

LS
Horšovský

Týn

LS
Přimda

LS
Františkovy

Lázně

LS
Kraslice

LS
Horní
Blatná

LS
Klášterec

LS
Litvínov

LS
Litoměřice

LS
Děčín

LS
Rumburk

LS
Ještěd

LS
Jablonec

nad Nisou

LS
Frýdlant

v Čechách

LS
Svitavy

LS
Lanškroun

LS
Choceň

LS
Hořice

LS
Dvůr

Králové

LS
Mělník

LS
Lužná

LS
Křivoklát

LS
Nižbor

LS
Kácov

KŘ
Hradec
Králové

KŘ
Choceň

KŘ
Liberec

KŘ
Teplice

KŘ
Karlovy

Vary

KŘ
Plzeň

KŘ
České

Budějovice

KŘ
Jihlava

KŘ
Brno

KŘ
Zlín

KŘ
Šumperk

KŘ
Frýdek-
-Místek
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Přehled majetku ve správě Lesů ČR
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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. 2012

Ing. Michal Gaube

ekonomický ředitel, pověřený výkonem 

funkce generálního ředitele

Ing. Zdeněk Sýkora

obchodní ředitel

Ke dni 3. 1. 2012 došlo ke změnám v pořadí zástupců 

statutárního orgánu (1. ekonomický ředitel  

Ing. Michal Gaube, 2. personální ředitelka PhDr. Jitka Věková,  

3. výrobně technický ředitel Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., 

4. obchodní ředitel Ing. Zdeněk Sýkora, 5. správní ředitel 

JUDr. Mgr. Pavel Škvára, Ph.D., MBA). 

Dne 13. 4. 2012 ukončil pracovní poměr  

JUDr. Mgr. Pavel Škvára, Ph.D., MBA - správní ředitel.

Dne 30. 11. 2012 ukončil pracovní poměr a výkon 

statutárního orgánu Ing. Svatopluk Sýkora – generální ředitel.

Ke stejnému dni 30. 11. 2012 ukončili pracovní poměr 

zástupci statutárního orgánu PhDr. Jitka Věková – personální 

ředitelka – a Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. – výrobně technický 

ředitel

Personální obsazení funkcí ředitelů 
organizačních jednotek k 31. 12. 2012

Krajská ředitelství 

Ing. Jiří Makovec, ředitel Krajského ředitelství  

Brandýs nad Labem

Ing. Vladimír Jandásek, ředitel Krajského ředitelství Brno

Ing. Karel Trůbl, ředitel Krajského ředitelství  

České Budějovice

Ing. Jiří Silvestr, ředitel Krajského ředitelství  

Frýdek – Místek

Ing. Daniel Vlkanova, ředitel Krajského ředitelství  

Hradec Králové

Ing. Roman Vohradský, ředitel Krajského  

ředitelství Choceň

Ing. Jan Sovák, ředitel Krajského ředitelství Jihlava

Ing. Vladimír Rozner, ředitel Krajského ředitelství  

Karlovy Vary

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Plzeň

JUDr. Zdeněk Horák, ředitel Krajského ředitelství Šumperk

Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice

Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín

Lesní závody 

Ing. Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín

Ing. Zdeněk Mařík, ředitel Lesního závodu Dobříš  

- ukončil pracovní poměr k datu 31. 12. 2012

Ing. Jan Němický, ředitel Lesního závodu Kladská

Ing. Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Konopiště

Ing. Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Židlochovice

Semenářský závod

Ing. Zuzana Neznajová, ředitelka Semenářského závodu 

Týniště nad Orlicí
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V personálním obsazení od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 došlo 

ke změně u těchto pracovních funkcí: 

Dne 1. 4. 2013 byl do nově zřízené funkce ředitele lesního 

a vodního hospodářství jmenován Ing. Pavel Indra. 

Dne 5. 4. 2013 byl do nově zřízené funkce správního ředitele 

jmenován Ing. Jiří Červenka.

Dne 31. 3. 2013 byl zrušen úsek obchodního ředitele  

a od 1. 4. 2013 byl vytvořen úsek výrobního ředitele. Do nově 

vzniklé funkce výrobního ředitele byl s účinností od 5. 4. 2013 

jmenován Ing. Zdeněk Sýkora.

Dozorčí rada k 31. 12. 2012:
Ing. Miroslav Zámečník - předseda

Ing. Jaromír Kříha - místopředseda

Ing. Radek Braum

Ing. Miroslav Jankovský

PhDr. Robert Knobloch

MVDr. Jiří Liška

Libor Lukáš

Ing. Karel Trůbl

Ing. Radek Vonka

Šest členů dozorčí rady je jmenováno zakladatelem 

– Ministerstvem zemědělství ČR, tři jsou voleni z řad 

zaměstnanců podniku.

Personální změny dozorčí rady od 1. 1. 2012  

do 30. 4. 2013:

Ke dni 28. 11. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí  

Krajského soudu v Hradci Králové o vymazání členů dozorčí 

rady:

Mgr. Roman Boček, MBA (odstoupení z funkce),

Ing. Miloš Pochobradský (ukončení pracovního poměru). 

Ke dni 15. 11. 2012 byl jmenován do funkce člena dozorčí 

rady Ing. Radek Braum

Ke dni 28. 11. 2012 byl do OR zapsán člen dozorčí rady:

Ing. Karel Trůbl jako zvolený kandidát další v pořadí.
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VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ

 Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

 Výměra lesních pozemků  tis. ha 1 351 1 345 1 343 1 342 1 338 

 Porostní plocha tis. ha 1 310 1 308 1 306 1 306 1 300 

 Těžba  tis. m3 8 252 7 723 8 052 8 024 7 844 

 Těžba na ha porostní plochy m3 6 6 6 6 6 

 Obnova lesa ha 11 311 12 839 13 657 13 731 13 100 

 Výchova mladých lesních porostů ha 36 783 41 562 43 792 45 823 40 152 

 Výnosy celkem mil. Kč 10 867 9 135 11 288 13 261 13 138 

 Výnosy z provozní činnosti mil. Kč 9 059 8 437 10 818 12 832 12 281 

 Náklady celkem mil. Kč 10 406 8 553 8 730 9 036 8 730 

 Náklady provozní činnosti mil. Kč 8 326 7 940 7 925 7 778 7 188 

 Osobní náklady mil. Kč 1 553 1 584 1 496 1 505 1 601 

 Přidaná hodnota mil. Kč 2 789 2 359 4 268 7 070 7 356 

 Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 461 582 2 558 4 225 4 408 

 Bilanční suma mil. Kč 69 242 69 714 72 470 78 222 81 830 

 Stálá aktiva mil. Kč 62 419 62 117 62 984 65 597 69 352 

 Oběžná aktiva mil. Kč 6 763 7 516 9 452 12 519 12 392 

 Vlastní kapitál mil. Kč 64 682 65 167 67 576 72 642 76 964 

 Cizí zdroje mil. Kč 4 489 4 467 4 819 5 505 4 780 

 Cash flow z provozní činnosti mil. Kč 874 1 725 840 4 106 1 712 

 Cash flow z investiční činnosti mil. Kč -926 -490 -472 -447 -1 048 

 Počet zaměstnanců osob 3 666 3 547 3 242 3 177 3 213 
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
STÁTNÍHO PODNIKU A STAVU JEHO MAJETKU

Majetek
K 31. 12. 2012 měla aktiva včetně lesních pozemků netto hodnotu 81,8 mld. Kč. Dlouhodobý majetek dosahoval hodnoty  

69,4 mld. Kč, z toho 53,2 mld. Kč tvořila hodnota pozemků, a to převážně lesních. Hodnota všech pozemků se snížila o 89 mil. Kč, 

jejich podíl na celkové bilanční sumě poklesl a k 31. 12. 2012 činil 65,1 % (v roce 2011: 68,2%, v roce 1995: 86,4 %). Důvodem 

poklesu je stále se zvyšující podíl finančního majetku vzhledem k dosahovaným ziskům v posledních letech. Celková bilanční suma 

podniku se zvýšila o 3 608 mil. Kč (tj. o 4,6%); bilanční suma očištěná o hodnotu lesních pozemků v roce 2012 vzrostla  

o 3 714 mil. Kč, tj. o 14,0 %.

Bilanční suma (mil. Kč)

 Rok    2010 2011 2012 

 Bilanční suma    72 470 78 222 81 830 

 Hodnota lesních pozemků    51 682 51 700 51 594 

 Bilanční suma bez lesních pozemků    20 788 26 522 30 236 

Aktiva
K zásadním změnám ve struktuře aktiv v roce 2012 nedošlo. Absolutně vzrostla hodnota finančního majetku jak dlouhodobého 

(nárůst o 3 586 mil. Kč), tak krátkodobého finančního majetku (zvýšení o 382 mil. Kč), a to vzhledem k dosažení rekordního zisku při 

relativně nevelkých změnách ostatních položek. Celková hodnota finančního majetku vzrostla o 3 968 mil. Kč (tj. 30,3 %). Hodnota 

pohledávek se snížila o 24,7 % na konečnou hodnotu 1 564 mil. Kč (díky meziročnímu poklesu prodejů při P ve prospěch aukcí 

nastojato, kde jsou plně uplatňovány finanční zálohy), zásoby vzrostly pouze o 1,6 % na hodnotu 194 mil. Kč.

Struktura aktiv bez lesních pozemků (mil. Kč)   

   

 Rok    2010 2011 2012 

 Aktiva celkem     20 788 26 522 30 236 

 Dlouhodobý majetek     11 302 13 897 17 758 

 Zásoby     273 191 194 

 Pohledávky     2 167 2 076 1 564 

 Krátkodobý finanční majetek     7 012 10 252 10 634 

 Časové rozlišení     34 106 86 
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Pasiva
Hodnota vlastního kapitálu se navýšila o 4 322 mil. Kč. Hlavním důvodem je dosažený výsledek hospodaření ve výši 4 408 mil. Kč.

HV (hospodářský výsledek) z roku 2011 ve výši 4 204 mil. Kč nebyl převeden do fondů ze zisku, ale ponechán jako nerozdělený zisk 

minulých let. Došlo ke snížení kapitálových fondů o 106 mil. Kč. Základní kapitál byl navýšen o 332 mil. Kč, kdy největší podíl na jeho 

zvýšení mělo čerpání fondu investičního rozvoje ve výši 313 mil. Kč. Rezervy jsou nižší o 64 mil. Kč, a to z důvodu rozpuštění rezervy 

na rekonstrukci porostů Krušných hor. U závazků došlo ke snížení o 661 mil. Kč, zejména u závazků ke státu – položka rozvaha 

pasiva B.III.7., která je nižší o 371 mil. Kč z důvodu nižších záloh na daň z příjmu v roce 2011 oproti splatné dani z příjmů právnických 

osob. Závazky z obchodních vztahů se snížily o 230 mil. Kč. Meziročně došlo k navýšení výsledku hospodaření o 4,3 % (o 183 mil. Kč).

Struktura pasiv bez lesních pozemků (mil. Kč)

 Rok    2010 2011 2012 

 Pasiva celkem     20 788 26 522 30 236 

 Základní kapitál     10 278 11 373 11 705 

 Kapitálové fondy     -79 -134 -134 

 Fondy ze zisku, nerozdělený zisk     5 695 9 703 13 798 

 Rezervy     3 111 3 496 3 432 

 Závazky     1 708 2 009 1 348 

 Časové rozlišení     75 75 87 

Aktiva celkem (mil. Kč)     

     

 Rok  2010 2011 2012 12-11 % 

 Aktiva celkem  72 470 78 222 81 830 3 608 4,6 

 Dlouhodobý majetek (DM)  62 984 65 597 69 352 3 755 5,7 

 Nehmotný DM – netto   409 509 542 33 6,5 

 Hmotný DM – netto   61 240 62 225 62 361 136 0,2 

 – z toho pozemky   53 027 53 331 53 242 -89 -0,2 

 Dlouhodobý finanční majetek   1 335 2 863 6 449 3 586 125,3 

 Oběžná aktiva   9 452 12 519 12 392 -127 -1,0 

 Zásoby   273 191 194 3 1,6 

 Dlouhodobé pohledávky   1 7 6 -1 -14,3 

 Krátkodobé pohledávky   2 166 2 069 1 558 -511 -24,7 

 Krátkodobý finanční majetek  7 012 10 252 10 634 382 3,7 

 Časové rozlišení   34 106 86 -20 -18,9 
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Pasiva celkem (mil. Kč)     

     

 Rok  2010 2011 2012 12-11 % 

 Pasiva celkem   72 470 78 222 81 830 3 608 4,6 

 Vlastní kapitál   67 576 72 642 76 964 4 322 5,9 

 Základní kapitál   10 278 11 373 11 705 332 2,9 

 Kapitálové fondy   51 603 51 566 51 460 -106 -0,2 

 Fondy ze zisku   3 137 5 478 5 187 -291 -5,3 

 Nerozdělený zisk minulých let  0 0 4 204 4 204 0,0 

 VH (výsl. hosp.) běžného roku   2 558 4 225 4 408 183 4,3 

 Cizí zdroje   4 819 5 505 4 780 -725 -13,2 

 Rezervy   3 111 3 496 3 432 -64 -1,8 

 Závazky   1 708 2 009 1 348 -661 -32,9 

 Časové rozlišení   75 75 86 11 14,7 

Náklady
V roce 2012 došlo k mírnému snížení celkových nákladů (o 3,4 %). Snížila se výkonová spotřeba o 364 mil. Kč (7,8 %), což bylo 

způsobeno především změnou struktury výroby dříví ve prospěch aukcí nastojato, nižším objemem celkové těžby a nižšími náklady 

na pěstební činnost. Dalším faktorem nižšího objemu nákladů je snížení objemu prodaného majetku a tím snížení zůstatkové ceny 

prodaného DM o 132 mil. Kč. Nárůst odpisů o 3,9 % je způsoben novými investicemi do lesní infrastruktury, především na lesní cesty 

a stavby vodního hospodářství. Osobní náklady se zvýšily o 6,4 % především z důvodu nárůstu průměrného výdělku, který vyplývá 

z uzavřené kolektivní smlouvy a zvýšením počtu provozních inspektorů. Rekordní výsledek hospodaření se projevil také meziročním 

zvýšením daně z příjmů právnických osob o 20 mil. Kč. Změna stavu rezerv a opravných položek se snížila o 181 mil. Kč. Nově byly 

vytvořeny především opravné položky za společností LESS&FOREST, s.r.o., která se ocitla v insolvenčním řízení. Náklady z finančních 

činností jsou vyšší o 264 mil. Kč vzhledem k většímu objemu nakoupených a prodaných CP (cenných papírů).

Náklady celkem (mil. Kč)     

     

 Rok  2010 2011 2012 12-11 % 

 Náklady celkem   8 730 9 036 8 730 -306 -3,4 

 Náklady provozní činnosti   7 925 7 778 7 188 -590 -7,6 

 Náklady na prodané zboží   3 3 3 0 0,0 

 Výkonová spotřeba   5 471 4 645 4 281 -364 -7,8 

 Osobní náklady   1 496 1 505 1 601 96 6,4 

 Daně a poplatky   168 161 163 2 1,2 

 Odpisy dlouhodobého majetku (DM)  522 662 688 26 3,9 

 Zůstatková cena prodaného DM a materiálu   155 177 45 -132 -74,6 

 Změna stavu rezerv a opravných položek   25 505 324 -181 -35,8 

 Ostatní provozní náklady   85 120 83 -37 -30,8 

 Náklady finanční činnosti   204 208 472 264 126,9 

 Daň z příjmů   601 1 050 1 070 20 1,9 
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Úplné vlastní náklady      

      

  Celkem mil. Kč Kč na 1 ha lesní půdy  

 Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

 Těžební náklady 3 689 2 742 2 880 2 747 2 044 2 153 

 Pěstební činnost 2 575 2 421 2 353 1 917 1 804 1 759 

 Opravy cest a svážnic 562 829 854 418 618 638 

 Přírůstek rezerv 25 385 -64 19 287 -48 

 Údržba dlouhodobého majetku 315 341 316 235 254 236 

 Myslivost 182 171 186 136 127 139 

 Státní zakázky 135 121 79 101 90 59 

 Semenářství 68 98 65 51 73 49 

 Dřevařská výroba 42 46 48 31 34 36 

 Výkup dřeva 12 3 3 9 2 2 

Přímé náklady pěstební činnosti            

             

  Celkem mil. Kč Kč na 1 ha lesní půdy  

  Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

 Celkem 1 870 1 753 1 629 1 392 1 307 1 218 

 Obnova lesa  654 627 593 487 467 443 

 Péče o kultury 632 639 623 471 476 466 

 Prořezávky 130 139 131 97 104 98 

 Ochrana lesa 116 59 60 86 44 45 

 Hnojení a vápnění 7 8 5 5 6 4 

 Jiná pěstební péče 331 281 217 246 209 162 
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Výnosy
V roce 2012 došlo k mírnému poklesu celkových výnosů (o 0,9 %). Z provozních výnosů poklesly zejména tržby z prodeje DM, a to 

o 539 mil. Kč. Výnosy z finančních činností se meziročně téměř zdvojnásobily a dosáhly výše 857 mil. Kč. Nárůst způsobil větší objem 

prodaných CP a výnosové úroky z uloženého finančního majetku. 

Výnosy celkem (mil. Kč)     

     

 Rok  2010 2011 2012 12-11 % 

 Výnosy celkem   11 288 13 261 13 138 -123 -0,9 

 Výnosy z provozní činnosti   10 818 12 832 12 281 -551 -4,3 

 Tržby z prodeje zboží   3 4 4 0 0,0 

 Výkony   9 738 11 714 11 637 -77 -0,7 

 Tržby z prodeje DM a materiálu   756 775 236 -539 -69,5 

 Ostatní provozní výnosy   321 339 404 65 19,2 

 Výnosy z finanční činnosti   470 429 857 428 99,8 

 Tržby z prodeje cenných papírů   129 123 422 299 243,1 

 Výnosové úroky   64 102 188 86 84,3 

 Ostatní finanční výnosy   277 204 247 43 21,1 

Výsledky hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění zaznamenal meziroční nárůst o 183 mil. Kč. 

Zvýšení výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména nárůstem hospodářského výsledku z finančních operací při mírném nárůstu 

provozního výsledku hospodaření. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2012 činil 5 093 mil. Kč, což představuje oproti roku 2011 mírný nárůst o 39 mil. Kč.  

Nižší meziroční prodej dříví byl kompenzován vyšším zpeněžením prodaného dříví a nižšími těžebními náklady.

Finanční výsledek hospodaření vzrostl meziročně o 164 mil. Kč a vykázal v roce 2012 zisk ve výši 385 mil. Kč. 

Výsledky hospodaření za účetní období (mil. Kč)     

 Rok  2010 2011 2012 12-11 % 

 Výsledek hospodaření za účetní období  2 558 4 225 4 408 183 4,3 

 Výsledek hospodaření před zdaněním  3 160 5 275 5 478 203 3,8 

 Provozní výsledek hospodaření  2 893 5 054 5 093 39 0,8 

 Finanční výsledek hospodaření  267 221 385 164 74,2 
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SMLUVNÍ VZTAHY V LESNICKÝCH ČINNOSTECH

Lesnické činnosti spočívají v provádění pěstebních a těžebních 

činností a prodeji dříví. Hospodářský výsledek z těchto činností 

je rozhodující pro ekonomiku LČR.

Na 8 % výměry spravovaných lesů zajišťuje lesnické činnosti 

z velké části ve vlastní režii 5 přímo řízených lesních závodů, 

na zbývajících 92 % výměry (77 lesních správ) jsou lesnické 

činnosti zajišťovány prostřednictvím podnikatelských subjektů 

na základě smluvního vztahu vzešlého z výběrového řízení.

Na základě přijaté Koncepce MZe k hospodářské politice 

podniku LČR (Koncepce) byla zahájena příprava nového 

zadávacího řízení pro období let 2012-2016 a dne 2. 5. 2011 

bylo na centrální adrese uveřejněno oznámení výběrového 

řízení (VŘ) na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví 

„při pni“ - rok 2012+“ na celkem 117 smluvních územních 

jednotek (SÚJ) s formou prodeje dříví „při pni“. VŘ proběhlo 

jako dvoukolové (formou užšího výběrového řízení - UŘ) 

a u jednotlivých částí zakázky se délka trvání smluvního vztahu 

(1 až 5 let) odvíjela od doby platnosti LHP. 

Celkem byly uzavřeny smlouvy z výše uvedeného VŘ na  

94 smluvních územních jednotkách z celkových 117, přičemž 

49 smluv je uzavřeno s uchazeči, kteří se umístili na 1. místě, 

37 s uchazeči na 2. místě a 8 s uchazeči z 3. míst. Na  

23 SÚJ nebyla v rámci tohoto VŘ kvůli nevýhodnosti 

podepsána smlouva s uchazeči na 2. nebo 3. místě v pořadí 

a bylo rozhodnuto o vyhlášení nového VŘ (formou otevřeného 

řízení - OZŘ) s platností smluv od 1. 7. 2012. Do 1. 7. 2012 

byly nezbytné činnosti zajištěny smlouvami z jednacího řízení 

bez uveřejnění (JŘBU), vyhlášeného oslovením minimálně 

sedmi potencionálních uchazečů s tím, že vybraný uchazeč, 

který odmítl podepsat smlouvu, nebyl oslovován. 

 

Smlouvy z OZŘ s platností smluv od 1. 7. 2012. byly uzavřeny 

na všech 23 SÚJ, z toho 18 smluv bylo uzavřeno s uchazeči, 

kteří se umístili na 1. místě, 4 s uchazeči na 2. místě  

a 1 s uchazečem z 3. místa.

Při jednání zástupců MZe, LČR a lesnických a dřevařských 

organizací v rámci tzv. Kulatého stolu byly dohodnuty úpravy 

Koncepce, které byly promítnuty do přípravy nového VŘ 

(formou UŘ) pro 31 SÚJ na období od 1. 1. 2013. Toto 

výběrové řízení bylo uveřejněno dne 28. 3. 2012. Na 30 SÚJ 

byly smlouvy úspěšně podepsány v průběhu měsíce října 

a listopadu 2012, přičemž 26 smluv bylo uzavřeno s uchazeči 

na 1. místech, 3 s uchazeči na 2. místě a 1 s uchazečem 

na 3. místě. Na jedné SÚJ bylo VŘ po odmítnutí podpisu 

vybraného uchazeče zrušeno. Tato SÚJ byla soutěžena znovu 

v otevřeném řízení s platností smlouvy od 1. 6. 2013

Na počátku října byla vyhlášena insolvence na společnost 

LESS & FOREST s.r.o. Na základě této skutečnosti došlo 

k okamžitému přerušení prací na dotčených SÚJ a následnému 

ukončení smluvních vztahů se společností LESS & FOREST s.r.o. 

Bylo rozhodnuto o vyhlášení nového VŘ (formou OZŘ), které 

bylo zveřejněno 17. 12. 2012 s platností smluv od 1. 6. 2013. 

Do té doby budou nezbytné činnosti zajištěny smlouvami 

z jednacího řízení bez uveřejnění vyhlášeného oslovením všech 

potencionálních uchazečů, kteří se v roce 2012 zúčastnili VŘ 

na dotčené SÚJ. Smlouvy z JŘBÚ byly úspěšně podepsány 

v průběhu měsíce listopadu 2012.

Od 1. 7. 2012 probíhaly činnosti na základě VŘ také na nové 

SÚJ „Výzkum“ (123hektarový majetek přešel na LČR soudním 

rozhodnutím) a v září bylo vyhlášeno VŘ na SÚJ „Velká 

Chmelištná“ (nákup majetku 117 ha) s předpokládanou 

platností smlouvy od 1. 1. 2013.
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OZŘ 2013 (32°) (23°) (16°) (6°) (1°)

(60°) (30°) (24°) (12°)(43°)

Rekapitulace provedených výběrových řízení LČR na komplexní lesnické zakázky, připravených na základě Koncepce v roce 2011 a 2012:

 Typ výběrového řízení     vyhlášeno podepsáno 

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

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

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

 Otevřené zadávací řízení 2013 od 1. 6. 2013     32 probíhá 

Podrobnější informace jsou včetně prognózy pro další období přehledně zobrazeny v následujícím diagramu:

rok

měsíc

celkem

1-2

117 118 128 133

stav 1. 1. 2013

122

JŘBU (23°) OZŘ (24°)

JŘBU (29°)

JŘBU (3°)

UŘ 2013+ (30°)

UŘ 2014+ (31°)

UŘ 2015+ (22°)

OZŘ (1° Velká Chmelištná)

(21°) (13°) (9°) (6°)(16°)

3-6 7-9 10-12 1-5 6-12

2012 2013 2014 2015 2016 2017

UŘ 2012+ (94°)

vysoutěžené smlouvy probíhající výběrová řízení předpoklad k vypsánípočet SUJ( °)
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OBCHODNÍ ČINNOST – PRODEJ DŘÍVÍ 
A TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ

V roce 2012 pokračoval prodej dříví obdobným způsobem 

jako v předchozích letech.

Převážná část dříví z lesní správ (LS) byla prodávána v režimu 

typu při pni - P (6 054 tis. m3). U LS však došlo proti 

předchozímu roku k nárůstu objemu prodávaného formou 

elektronických aukcí dříví nastojato (956 tis. m3).

Model typu OM byl aplikován převážně na území lesních 

závodů, s výjimkou prodeje omezeného objemu zásob 

převzatých lesními správami na smluvních jednotkách 

opuštěných jedním z významných smluvních partnerů.

Dříví ze zdrojů lesních závodů (573 tis. m3) bylo v průběhu 

roku 2012 dodáváno na trh prostřednictvím následujících 

obchodních kanálů:

•  Komoditní burza 332 tis. m3,

•  Elektronické aukce dříví 152 tis. m3,

•  Ostatní (přímý prodej, samovýroba, palivo atd.) 89 tis. m3.

Těžební zbytky
V průběhu roku 2012 docházelo k dalšímu růstu poptávky 

po biomase (těžebních zbytcích) - prodej byl uskutečněn 

z celkového objemu těžeb 1 304 tis. m3. Zároveň došlo 

k mírnému nárůstu prodejních cen (proti roku 2011  

o 3 Kč/m3). LČR uskutečnily veřejnou obchodní soutěž a bylo 

uzavřeno osm nových rámcových smluv.

Těžební zbytky byly v průběhu roku 2012 prodávány 

prostřednictvím tří prodejních kanálů:

• Rámcové kupní smlouvy (860 tis. m3),

• Prodej přes elektronické aukce (360 tis. m3),

• Ostatní prodej (84 tis. m3).

Aukce nastojato
V průběhu roku 2012 se u Lesů ČR plně rozvinul prodej dříví 

nastojato formou veřejných internetových aukcí. Během 

hodnoceného období se uskutečnilo více než 4 tisíce aukcí 

dříví nastojato s nabízeným objemem 1 911 tis. m3. Prodalo se 

celkem 1 743 aukcí o objemu 956 tis. m3.
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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.

Stav genových zdrojů obhospodařovaných LČR v roce 2012

  

 Genové zdroje   Počet (ks) Výměra (ha) 

 Genové základny   155 76 454 

 Selektované zdroje (A, B)  – 54 669 

 Identifikované zdroje (C)  – 56 004 

 Semenné sady   91 213 

 Směsi klonů   15 9 

 Rodičovské stromy, klony  3 478 – 

  

Provozní zásoby suroviny a semen k 31. 12. 2012

 Dřevina   Surovina Semeno 

   množství (kg) množství (kg) 

 SM   0 2 534 

 BO   4 588 1 514 

 MD   0 188 

 JD   0 158 

 DB   0 2 458 

 DBZ   0 178 

 BK   0 2 670 

Stav zásob osiva v Bance regionálních populací lesních dřevin 

nebyl v roce 2012 doplňován. 

Banka lesních semen, zásoby LČR k 31. 12. 2012

 Dřevina   Počet oddílů Množství v kg 

 SM   47 240 

 BO   28 45 

 MD    1 2 

Semenná úroda v roce 2012 byla významně ovlivněna jarními 

holomrazy (pozdní mráz v trvání několika dnů v květnu). 

Zejména u buku nebyla úroda žádná, dále v roce 2012 

neplodil smrk, i u borovice byla úroda nižší než v jiných 

letech. Jedle měla úrodu dostatečnou jen pomístně, dub letní 

plodil dostatečně, nižší byla úroda dubu zimního, zejména 

v karpatské oblasti. Jarní mrazy se více projevily hlavně 

na plodech listnatých dřevin, které právě v květnu mají období 

kvetení (třešeň, hrušeň, jabloň, jeřáby).

Pro zpracování menších oddílů suroviny (jak smrku a borovice, 

tak buku), které jsou zajišťovány s ohledem na nabídku co 

nejširšího spektra původu reprodukčního materiálu, byla 

v roce 2012 uvedena do provozu nová linka BCC tvořená 

komorovou sušičkou a bubnovou luštírnou.

Lesní školkařství 
Sadební materiál odebírá podnik od smluvních partnerů 

na základě uzavřené Smlouvy o provádění pěstebních činností. 

Tento materiál je nadále pěstován u pověřených pěstitelů LČR, 

se kterými má státní podnik uzavřenou Smlouvu o dodržování 

podmínek při pěstování sadebního materiálu určeného pro 

lesy obhospodařované LČR. Smlouva představuje vlastní 

nástroj kontroly původu a kvality reprodukčního materiálu. 
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Pěstování lesů
Pěstování lesů ve správě LČR i nadále 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   2008 2009 2010 2011 2012 

 Výměra por. půdy (tis. ha)  1 310 1 308  1 306 1 306 1 300 

 Holina k 31. 12. (ha)   13 614 13 894 13 697 13 224 13 631 

 Holina k 31. 12. (%)   1,00 1,06 1,05 1,01 1,05 

Podíl jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa

 Rok   2008 2009 2010 2011 2012 

 Jehličnaté (ha)   5 647 6 071 6 135 6 511 5 826 

 – z toho jedle (ha)  574 621 664 575 464 

 Jedle – % z umělé obnovy  6,07 6,03 6,11 5,26 4,72 

 Listnaté (ha)  3 804 4 226 4 724 4 422 4 002 

 Listnaté – % z umělé obnovy  40,24 41,04 43,50 40,44 40,72 

 Listnáče a jedle (%)  46,32 47,07 49,62 45,70 45,44 

Obdobně jako v předchozích letech byl i v roce 2012 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 2012 LČR 

vysadily v první umělé obnově 42,7 % melioračních a zpevňujících dřevin, čímž dlouhodobě výrazně překračují podíl těchto dřevin 

nad ročně bilancovaný rámec stanovený platnými lesními hospodářskými plány. Postupnou změnou druhové skladby lesů se lesní 

porosty stávají odolnějšími vůči působení negativních vlivů, jakými jsou v posledních letech extrémní výkyvy teplot, živelní události 

nebo biotičtí škůdci.

V roce 2012 bylo celkem vysázeno 56 596 tisíc sazenic.

Vývoj podílu přirozené obnovy na první obnově

 Rok   2008 2009 2010 2011 2012 

 První (umělá a přirozená) obnova celkem (ha)   9 644 11 437 11 981 11 996 11 364 

 Přirozená obnova (ha)   1 860 2 500 2 798 2 797 3 201 

 Přirozená obnova (%)  19,28 21,85 23,35 23,32 28,17 

Podíl přirozené obnovy lesa byl v roce 2012 o 5 % vyšší než v roce předchozím. Zvýšený podíl přirozené obnovy na celkové první 

obnově souvisí s výrazným snížením podílu nahodilých těžeb, kdy bylo možné realizovat úmyslné mýtní těžby s uvolněním přirozené 

obnovy.
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Vybrané ukazatele hospodaření

 Rok   2008 2009 2010 2011 2012 

 Holina k 31. 12. (ha)   13 614 13 894 13 697 13 224 13 631 

 Holina z těžby (ha)   8 602 9 047 10 130 9 882 9 847 

 Umělá (první a opakovaná) obnova (ha)   9 451 10 339 10 859 10 934 9 899 

 Přirozená obnova (ha)   1 860 2 500 2 798 2 797 3 201 

 Obnova celkem (ha)   11 311 12 839 13 657 13 731 13 100 

 Prořezávky (ha)   19 979 19 881 21 057 22 458 20 670 

 Probírky (ha)   31 757 42 662 43 792 51 619 42 911 

 Těžba dříví (tis. m3) na pozemcích spravovaných LČR  8 252 7 723 8 052  8 024 7 836 

 – z toho nahodilá (tis. m3)   5 282 3 093 2 934 1 769 1 521 

 Podíl nahodilé těžby (%)   64,02 40,06 36,44 22,05 19,42 

 Těžba (m3) na 1 ha porostní půdy   6,25 5,90 6,17 6,14 6,03 

Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl podíl nahodilé těžby minimální, bylo možné realizovat většinu naplánovaných úmyslných 

těžeb, zejména podrostních ve prospěch přirozeného zmlazení. Předepsaný roční bilancovaný podíl výchovy porostů do čtyřiceti i nad 

čtyřicet let byl v roce 2012 dodržen. Rozsah všech výchovných těžeb do čtyřiceti let věku byl ve výši 39,7 tisíc hektarů, z toho podíl 

naléhavých výchovných zásahů do čtyřiceti let věku byl realizován ve výši 36,4 tisíc hektarů. Nahodilá těžba představovala 19,4 % 

z celkových těžeb. Z nahodilé těžby téměř 46 % tvořila těžba živelní (především škody větrem). Výše celkových těžeb na pozemcích 

spravovaných LČR realizovaných v roce 2012 nedosáhla úrovně ročního etátu stanoveného lesními hospodářskými plány a byl tak 

dodržen dlouhodobý cíl LČR - nepřetěžovat lesní porosty.

Vybrané ukazatele hospodaření na 1 000 ha lesa

 Rok   2008 2009 2010 2011 2012 

 Holina k 31. 12. (ha)   10,39 10,62 10,49 10,13 10,48

 Holina z těžby (ha)   6,52 6,94 7,76 7,57 7,57

 Umělá obnova (ha)   7,16 7,90 8,31 8,37 7,56

 Přirozená obnova (ha)   1,41 1,91 2,14 2,14 2,46

 Obnova celkem (ha)   8,57 9,81 10,46 10,51 10,02

 Nezdar zalesnění (ha)   0,96 1,07 1,28 1,33 1,34

 Prořezávky (ha)   15,14 15,20 16,12 17,20 15,90

 Probírky (ha)   24,06 32,62 33,53 39,61 33,01

 Těžba dříví (m3)   6 251 5 904 6 165 6 144 6 027

 – z toho:  předmýtní (m3)   681 1 066 1 130 1 469 1 414

  mýtní (m3)   1 569 2 473 2 788 3 320 3 442

  nahodilá (m3)   4 001 2 365 2 246 1 354 1 170

 Mýtní těžba (m3)/1 ha holiny   150 232 265 328 328
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Ochrana lesa
Z hlediska klimatických parametrů nebyl rok 2012 ničím 

extrémním, teplotně jej lze hodnotit jako lehce nadnormální 

a srážkově průměrný.

Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr  

(540,1 tis. m3), dále sníh (103,6 tis. m3), sucho (70,8 tis. m3) 

a námraza (21 tis. m3). Exhalační těžby dosáhly výše  

7,6 tis. m3 a nahodilé těžby z ostatních abiotických příčin  

9,8 tis. m3. Dne 24. května odpoledne vypukl v borových 

porostech v oblasti Bzenecké doubravy rozsáhlý lesní požár, 

jehož definitivní zdolání si vyžádalo 7 dní. Celkem bylo 

zasaženo cca 160 ha lesních porostů, z toho zničeno bylo  

141 ha a nutné nahodilé těžby dosáhly výše 26,6 tis. m3.

V roce 2012 bylo asanováno celkem 237,7 tis. m3 nastojato 

napadeného smrkového kůrovcového dříví a 7,1 tis. m3 

druhotně napadené živelní kalamity, což představuje oproti 

předchozímu roku zvýšení na přibližně 128 %. Nárůst škod 

je situován do východní poloviny území se zřejmou korelací 

s průběhem počasí. V západní polovině území pokračoval pokles 

populační hustoty podkorního hmyzu, takže zde až na výjimky 

bylo dosaženo základního stavu ve smyslu vyhlášky  

č. 101/1996 Sb. Nejvýznamnějším druhem zůstává lýkožrout 

smrkový, podíl hmoty nastojato napadené lýkožroutem severským 

se však zvýšil až k úrovni 33 % a v nejpostiženějších regionech 

zejména Moravskoslezského a Jihomoravského kraje se tak 

pravděpodobně může jednat i o majoritního původce škod.

Jako obranných opatření bylo využito 130,3 tis. ks klasických 

lapáků a 26,7 tis. ks stojících lapáků (celkem 189,8 tis. m3 

hmoty), dále bylo nainstalováno 26,4 tis. ks lapačů  

a 13,5 tis. ks otrávených lapáků. Odkorněno bylo 12,5 tis. m3 

a chemicky asanováno 97,1 tis. m3 z napadeného dříví 

a lapáků, zbytek byl asanován odvozem. 

Uvedené hodnoty naznačují pro rok 2013 opětně se zvyšující 

ohrožení smrkových porostů podkorním hmyzem ve východní 

části území, a to jak v tradičních oblastech chronického 

chřadnutí smrčin, tak i v oblastech s dosud nízkými stavy 

kůrovců.

Podkorní škůdci na ostatních dřevinách nezpůsobili významné 

škody, nejčetnější škody byly zaznamenány u škůdců 

na borovici (lýkohub sosnový, lýkohub menší, lýkožrout borový, 

lýkožrout vrcholkový, krasec borový), kteří dohromady napadli 

2,2 tis. m3 dříví.

V roce 2012 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 2013.
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Nebyly zaznamenány ani škody bekyní velkohlavou a dalšími 

defoliátory dubových porostů (píďalka podzimní, píďalka 

zhoubná, obaleč dubový). Na minimální úrovni se udržuje 

poškození smrkových porostů pilatkami (3,6 ha). Na obvyklé 

úrovni se udržuje rozsah napadení jírovců klíněnkou (50 ha,  

7 ha letecky ošetřeno), v oblasti Krušnohoří bylo zaznamenáno 

pokračující lokální přemnožení pouzdrovníčka modřínového  

(70 ha). Plocha jehličnatých kultur poškozených klikorohem 

byla v roce 2012 ve srovnání s průměrnými hodnotami 

posledních let mírně zvýšená, poškození bylo zjištěno  

na 647,9 ha. Rozsah škod způsobených ponravami chroustů 

se udržel na běžné úrovni, v tradičních místech výskytu bylo 

poškození zjištěno na ploše 9,6 ha. 

Letecké obranné zásahy proti biotickým škůdcům byly hrazeny 

z prostředků Ministerstva zemědělství.

Škody způsobené drobnými hlodavci se po strmém nárůstu 

v předchozích letech snížily v roce 2012 o více než 50 % 

a poškozeno tak bylo 221,7 ha, což v dlouhodobém průměru 

představuje lehce nadprůměrnou hodnotu. Prostorové 

rozložení škod bylo v zásadě rovnoměrné, neopakovalo se tedy 

soustředěné poškození porostů náhradních dřevin v Krušných 

horách z minulého roku.

Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny se oproti 

minulému roku znatelně zvýšil. Nejvýznamnější zůstávají škody 

způsobené akutním napadením václavkou smrkovou, kde 

došlo v souvislosti se suchou a teplou druhou polovinou léta 

ke zvýšení evidovaných těžeb na 165,3 tis. m3, což představuje 

jednu z nejvyšších zaznamenaných hodnot. Těžiště výskytu 

zůstává tak jako v minulých letech v Moravskoslezském kraji. 

Poškození sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 823,7 ha 

a napadení padlím dubovým na 654,2 ha. Rozsah škod 

na smrku pichlavém v porostech náhradních dřevin vyšších 

poloh západního Krušnohoří, způsobený infekcí kloubnatkou 

smrkovou a doprovodnými houbovými patogeny, se zvýšil 

na hodnotu 1 202 ha, což naznačuje zrychlující se dynamiku 

poškození oproti minulým rokům. Prognóza dalšího vývoje 

napadených porostů je 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, jež bylo zaznamenáno 

na ploše 1 204,6 ha převážně mladších porostů. Během roku 

bylo také vytěženo 1,6 tis. m3 dubu s tracheomykózními 

příznaky.
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Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené poruchami výživy. V roce 2012 se výrazné projevy poškození projevily na ploše  

28,5 tis. ha, nápravná opatření formou vápnění či obdobných aplikací nicméně realizována nebyla. Hnojení porostů bylo v roce 2012 

prováděno výhradně formou přihnojování sazenic po výsadbě pomalu rozpustnými tabletovanými hnojivy, a to na celkové ploše  

359,6 ha.

Certifikace lesů
V roce 2012 proběhla recertifikace lesů ve správě LČR prostřednictvím certifikačního systému PEFC (Programme for the Endorsement 

of Forest Certification Schemes). Výsledkem je získání osvědčení o účasti v certifikaci lesů pro 130 lesních hospodářských celků 

o celkové ploše 1 317 312 ha lesů. V průběhu celého roku byly vybrané LHC LČR předmětem auditů kvality hospodaření v lesích, a to 

jednak externích auditů prováděných nezávislou certifikační autoritou 3EC International, s.r.o., jednak interních dozorových auditů 

zajišťovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Všechny kontrolované LHC v těchto auditech uspěly. 

Uvedené osvědčení je dokladem, že příslušné LHC ve správě LČR jsou součástí certifikovaného regionu Česká republika a že 

státní podnik na nich hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích v duchu Ministerské 

konference o ochraně lesů v Helsinkách (1993). 

Výkon funkce odborného lesního hospodáře
K 31. 12. 2012 vykonávaly LČR činnost OLH pro jiné vlastníky na celkové výměře 284 263 ha, z toho ze zákona (§ 37 odst. 6 lesního 

zákona) na 271 576 ha pro 213 604 vlastníků a smluvně (§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 12 687 ha pro 490 vlastníků. 

Imise

Pásma ohrožení imisemi k 31. 12. 2012

 Porostní plocha   A B C D 

 1 299 648 ha   16 841 52 177 292 637 937 993

 %   1,3 4 22,5 72,2 

Stupně poškození imisemi k 31. 12. 2012

 Plocha dřevin 0 0/I  I  II  IIIA  IIIB IV 

 1 324 081 ha 1 175 491  77 703 58 023 10 921 1 758 165  20

 % 88,8 5,9 4,4 0,8  0,1  0  0

Výše vyčíslených imisních škod v mil. korun 

 Rok   2007 2008 2009 2010  2011 

 Výše škody   65 72 70 61 61

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

na lesích. 
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Vývoj exhalačních těžeb v tis. m3

 Rok    2008 2009 2010 2011  2012 

 tis. m3    25 17 11 7 8

Trvale je většina imisních škod v oblastech s nejvyšším imisním a depozičním zatížením škodlivých látek - Krušných hor  

a Jizerských hor.

Myslivost
V mysliveckém roce 2012/2013 bylo k 31. 3. 2013 ve vlastní režii LČR užíváno na organizačních jednotkách celkem 126 honiteb. 

U počtu režijních honiteb nedošlo oproti minulému období ke změně. Tedy 91 honiteb bylo užíváno lesními správami a 35 honiteb 

bylo užíváno v režii lesních závodů. Hospodaření v režijních honitbách plní mimo jiných i funkci monitoringu výskytu především 

spárkaté zvěře v dané oblasti. Kladně je třeba hodnotit výsledek lovu především u zvěře jelena siky a muflona, kde dochází již několik 

let po sobě k výraznému překračování stanovených plánů lovu.

Plán lovu v režijních honitbách LČR byl ve sledovaném období u všech vybraných druhů spárkaté zvěře splněn dle jednotlivých druhů 

zvěře tak, že bylo dosaženo celkového plnění na 119 %.

Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních honitbách

Plán 

 Druh zvěře 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 index 2012/13 

 Jelen 2 576 2 429 1 813 1 859 1 732 0,932

 Sika 391 358 364 301 341 1,133

 Muflon 1 230 1 162 991 976 906 0,928

 Daněk 1 212 1 377 1 303 1 354 1 292 0,954

 Srnec 3 043 2 648 2 384 2 212 2 075 0,938

 Kamzík 5 5 2 0 0 0,000

Skutečnost

 Druh zvěře 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 index 2012/13 

 Jelen 2 875 2 539 1 932 1 946 1 907 0,980

 Sika 628 472 480 447 569 1,273

 Muflon 1 410 1 272 1 107 1 094 1 262 1,154

 Daněk 1 428 1 491 1 490 1 472 1 507 1,024

 Srnec 3 360 2 911 2 503 2 325 2 283 0,982

 Kamzík 6 7 6 2 0 0,000
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Plnění plánu lovu dle jednotlivých vybraných druhů spárkaté zvěře

 2012/13 Jelen Sika Muflon Daněk Srnec Kamzík CELKEM 

 Plán (ks) 1 732 341 906 1 292 2 075 0 6 346

 Skutečnost (ks) 1 907 569 1 262 1 507 2 283 0 7 528

 % 110 167 139 117 110 - 119 

Škody zvěří
Škody působené zvěří na lese jsou zjišťovány a vyčíslovány na všech lesních pozemcích, ke kterým mají LČR právo hospodařit. 

Ve finančním vyjádření došlo k meziročnímu snížení výše způsobených škod zvěří o 1,272 mil. Kč, což v procentním vyjádření 

znamená snížení o 7,4%. Prakticky celá částka finančního vyjádření snížení škod se týká škod okusem. Ostatní druhy škod zůstaly 

na srovnatelné výši v porovnání s předchozím sledovaným obdobím.

Na celkové vyčíslené částce škod způsobených zvěří na lese se částkou 1,864 mil. Kč podílejí režijní honitby (meziroční pokles  

o 793 tis. Kč), částkou 9,340 mil. Kč vlastní pronajaté honitby (meziroční pokles o 183 tis. Kč) a částkou 4,683 mil. Kč (meziroční 

pokles o 296 tis. Kč) honitby ostatní (společenstevní). 

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

    mil. Kč   a ohryz opatření 

 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

 2008/09   20,576 2,675 10,864 6,603 434

 2007/08   13,757 2,136 7,480 3,838 303

Grantová služba 
Od roku 2002, kdy Grantová služba LČR zahájila svou činnost, bylo do konce roku 2012 přijato k řešení celkem 44 výzkumných 

projektů o celkovém finančním objemu 54,793 mil. Kč. Výzkumně je již dořešeno 41 projektů, 2 projekty jsou nadále v řešení 

a u jednoho projektu došlo ke zrušení výzkumného řešení. V roce 2012 nebyl k výzkumnému řešení přijat žádný nový projekt, 

a v tomto roce byly dokončeny 2 projekty.

Celkem bylo v r. 2012 na řešení projektů Grantové služby LČR vynaloženo 1,659 mil. Kč.

Závěrečné zprávy z řešení projektů jsou vyhotovovány v tištěné podobě v omezené míře pro potřeby dotčených jednotek, příp. 

vlastníky lesů a knihovnu podniku. Souhrny výsledků všech projektů Grantové služby LČR jsou zveřejňovány na internetových 

stránkách. Kromě toho jsou výstupy projektů k dispozici na CD nosičích a tyto jsou poskytovány všem zájemcům.
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Přehled projektů s dokončeným řešením v průběhu 

roku 2012:

(číslo podle přehledu projektů umístěném na webu LČR)

č. 27)  „Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec 

nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh 

zásad skladování“, respektive „Vyhodnocení metody 

skladování dříví pod folií s ohledem na jakost dřevní 

hmoty“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně. Celkový 

finanční objem navazujícího dodatkového šetření  

100 tis. Kč, z toho v roce 2012 uhrazeno 58 tis. Kč.

č. 40)   „Půdní prostředí, stav výživy a soubor opatření 

vedoucí k optimalizaci obnovy lesa v 7. a 8. LVS PLO 

Hrubý Jeseník“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně. 

Celkový finanční objem 1 013 tis. Kč, z toho v r. 2012 

uhrazeno 351 tis. Kč.

Projekty v průběhu pokračování řešení:

č. 41)  „Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta 

ke zvýšení efektivity ochranných zásahů“. Řešitel 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice. 

Celkový finanční objem 2 249 tis. Kč, v r. 2012 bez 

úhrady.

č. 43)  „Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí 

v podmínkách Moravskoslezských Beskyd“. Řešitel 

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., 

Strašice. Celkový finanční objem 8 260 tis. Kč, z toho 

v r. 2012 bylo uhrazeno 1 250 tis. Kč.

Uváděné částky jsou bez DPH.

Podpora prostřednictvím fondů Evropské 
unie – využití podpory
LČR využívají v programovacím období 2007–2013 podpory 

Evropské unie prostřednictvím strukturálních a jiných fondů 

především k řešení projektů s vysokým celospolečenským 

významem.

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 Ose II. u opatření zaměřených na udržitelné využívání 

lesní půdy - opatření II.2.4 „Obnova lesního potenciálu 

po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů“ 

a v opatření II.2.1 „Zalesňování zemědělské půdy“.

V roce 2012 bylo z PRV proplaceno celkem 62,822 mil. Kč, 

z toho připadá: 26,329 mil. Kč na podopatření II.2.4.1 

záměr a) „Obnova lesního potenciálu po kalamitách“, 

29,435 mil. Kč na podopatření II.2.4.1 záměr b) „Zavádění 

preventivních opatření v lesích a odstraňování škod 

způsobených povodněmi“, 6,37 mil. Kč na podopatření 

II.2.4.2 „Neproduktivní investice v lesích“ a 0,688 mil. Kč 

na podopatření II.2.1.1 „První zalesnění zemědělské půdy“.

Jednotná platba na plochu

Platba na základě podané jednotné žádosti v roce 2012, 

v rámci opatření jednotná platba na plochu (SAPS) 

za obhospodařovanou zemědělskou půdu vedenou v Evidenci 

(LPIS), byla uskutečněna až počátkem roku 2013.

Operační program Životní prostředí

Dalším prostředkem k podpoře lesnických, 

vodohospodářských, krajinných projektů a projektů 

přispívajících 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). Pro čerpání podpory z OPŽP existuje pro LČR sedm 

dotačních titulů. Podnik má možnost zapojit se do  

5 titulů u Prioritní osy 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“, 

do dvou u Prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady 

a odstraňování starých ekologických zátěží“ a jednoho v rámci 

Prioritní osy 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 

a snižování rizika povodní“

Skutečně byla v roce 2012 dotační podpora proplacena z Osy 6 

„Zlepšování stavu přírody a krajiny“ ve výši 29,914 mil. Kč 

(oblast podpory 6.3 „Obnova krajinných struktur“ celkem 
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24,368 mil. Kč, 6.4 „Optimalizace vodního režimu 

krajiny“ celkem 4,046 mil. Kč a 6.5 „Podpora regenerace 

urbanizované krajiny“ celkem 1,5 mil. Kč).

Operační programy Přeshraniční spolupráce

LČR byly v roce 2012 zapojeny do dvou Operačních  

programů Přeshraniční spolupráce 2007–2013, a to:  

OPPS Česká republika a Polská republika – v oblasti podpory 

2.2.2 „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ a dále  

OPPS Svobodný stát Sasko a Česká republika – Cíl 3, Prioritní 

osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí, v oblasti 

podpory 2 „Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, 

vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních 

toků“. Oba dotační programy Evropské unie jsou financovány 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Průběžné 

platby v roce 2012 u OPPS uskutečněny ve výši 292,073 

tis. EUR (177,077 tis. EUR OPPS Česká republika a Polská 

republika – v oblasti podpory 2.2.2.; 114,303 tis. EUR OPPS 

Svobodný stát Sasko a Česká republika – Cíl 3, Prioritní osa 3 

oblast podpory 2).

Čerpání dotací z fondů Evropské unie probíhá na základě 

smluv a dohod s akreditovanými agenturami určenými 

řídicími orgány operačních programů. Vlastní čerpání 

probíhá dvěma způsoby, a to buď průběžně po realizaci částí 

projektu na základě finančně platebních kalendářů akce, 

nebo až po ukončení akce. Přehled 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.

Hospodářská úprava lesů
V roce 2012 byla dokončena tvorba lesních hospodářských 

plánů (LHP) s platností od 1. 1. 2012. Jednalo se celkem 

o 16 lesních hospodářských celků (LHC) u 13 organizačních 

jednotek (OJ) LČR. Celková výměra pozemků určených 

k plnění funkcí lesů (PUPFL) činila 148 695 ha. Orgánem 

státní správy lesů bylo schváleno pouze 13 LHP. LHC Rájec, 

Tišnov a Výzkum nebyly schváleny z důvodů nesouhlasných 

stanovisek orgánů ochrany přírody. LČR podaly u všech 

neschválených LHP námitku proti neschválení. Všech  

16 LHP bylo vyhotoveno v souladu s platným informačním 

standardem lesního hospodářství, data 13 schválených LHP 

byla převzata do informačního datového centra Ústavu 

pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Podnik 

vynaložil na tento ročník LHP celkem 69 143 175 Kč bez DPH, 

což činí v přepočtu na 1 ha 465 Kč. LČR v roce 2012 nemohly 

žádat o poskytnutí příspěvku na zpracování LHP z důvodů 

úpravy závazných pravidel pro poskytování finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012. 

V roce 2012 byly ukončeny venkovní práce u LHP s platností  

od 1. 1. 2013. Jednalo se celkem o 20 LHC u 12 organizačních 

jednotek. Celková výměra činila 134 101 ha. 

Obnova LHP je u LČR od ročníku s platností od 1. 1. 1998 

zajišťována externími podnikatelskými subjekty. I v roce 2012 

LČR vypsaly v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek veřejnou zakázku na zpracování LHP s platností  

od 1. 1. 2014. Obdobně jako v předchozích letech byl celý 

ročník LHP zařazen do jedné veřejné zakázky, která byla 

členěna do 11 samostatných částí podle OJ dotčených 

obnovou LHP. Do výběrového řízení tak bylo zařazeno celkem 

19 LHC v rámci 11 OJ na předběžné výměře 134 519 ha. 

O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2014 projevilo zájem 

celkem 17 subjektů, z toho 2 subjekty se poprvé ucházely 

o vyhotovení LHP pro LČR. Dosažená průměrná cena 

(aritmetický průměr vážený předběžnou plochou jednotlivých 

LHC) z uzavřených smluv o dílo činila 247 Kč/ha bez DPH. 

Index změny ceny za LHP v roce 2012 proti roku 2011 činil 

57,8. Jednalo se o nejvýraznější meziroční pokles ceny za 1ha 

LHP za dobu, kdy si LČR samy zadávají vyhotovení LHP 

prostřednictvím výběrových řízení.

Celková obnova LHP, v různých fázích rozpracovanosti, 

probíhala v roce 2012 na 417 315 ha v rámci 55 LHC u 36 OJ.

Podrobný seznam obnovovaných LHP v roce 2012 dle 

jednotlivých LHC je uveden v tabulce a v přehledné mapě 

obnovovaných LHP v roce 2012 – viz str. 36. 
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Přehled rozpracovaných LHP v roce 2012

(kurzívou uvedeny předběžné plochy ještě neschválených LHP, tučně zvýrazněn je LHC se spoluvlastnickým podílem ČR)

 Organizační jednotka  Název LHC Platnost LHP od  Plocha PUPFL (ha) 

 Bruntál Bruntál 1. 1. 2012 14 799

 Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem 1. 1. 2012 12 403

 Černá Hora Rájec 1. 1. 2012 11 105

 Černá Hora  Tišnov 1. 1. 2012 9 721

 Dvůr Králové nad Labem Podkrkonoší 1. 1. 2012 9 863

 Frýdlant v Čechách Frýdlant 1. 1. 2012 17 948

 Horní Blatná Plešivec 1. 1. 2012 15 464

 Horní Blatná Nejdek 1. 1. 2012 9 709

 Jablonec nad Nisou, Ještěd Pojizeří 1. 1. 2012 3 073

 Ještěd Klokočka 1. 1. 2012 4 178

 Konopiště Konopiště 1. 1. 2012 14 913

 Mělník Doksy 1. 1. 2012 4 340

 Mělník Újezd 1. 1. 2012 1 061

 Město Albrechtice Město Albrechtice 1. 1. 2012 17 378

 Nymburk Žehrov 1. 1. 2012 2 617

 Strážnice Výzkum 1. 1. 2012 123

 Součet za LHP od 1. 1. 2012     148 695

 Choceň Choceň 1. 1. 2013 8 521

 Choceň Polička 1. 1. 2013 5 949

 Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 1. 1. 2013 9 286

 Jablonec nad Nisou Tanvald 1. 1. 2013 9 462

 Ještěd Ještěd 1. 1. 2013 8 821

 Ještěd Podještědí 1. 1. 2013 2 662

 Kladská Cihelny 1. 1. 2013 1 584

 Lužná Lužná 1. 1. 2013 5 997

 Lužná Milý 1. 1. 2013 3 102

 Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou 1. 1. 2013 8 346

 Náměšť nad Oslavou Rosice 1. 1. 2013 9 522

 Přeštice Přeštice 1. 1. 2013 7 167

 Přeštice Dobřany 1. 1. 2013 4 056

 Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou 1. 1. 2013 9 038

 Stříbro Plzeň 1. 1. 2013 1 979

 Třeboň Třeboň 1. 1. 2013 9 713

 Třeboň Domanín 1. 1. 2013 6 515

 Toužim Žlutice 1. 1. 2013 5 049

 Toužim Bečov 1. 1. 2013 5 990

 Vítkov Vítkov 1. 1. 2013 11 342

 Součet za LHP od 1. 1. 2013    134 101
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 Český Krumlov Kaplice  1. 1. 2014 6 659

 Česká Lípa Česká Lípa 1. 1. 2014 10 900

 Česká Lípa Cvikov 1. 1. 2014 8 445

 Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm 1. 1. 2014 9 493

 Frenštát pod Radhoštěm Hranice 1. 1. 2014 3 395

 Dobříš Višňová 1. 1. 2014 2 953

 Karlovice ve Slezsku  Karlovice ve Slezsku 1. 1. 2014 12 427

 Kladská Kladská 1. 1. 2014 14 925

 Klatovy Klatovy 1. 1. 2014 1 969

 Klatovy Nýrsko 1. 1. 2014 7 893

 Klatovy Chudenice 1. 1. 2014 2 311

 Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou 1. 1. 2014 5 273

 Ledeč nad Sázavou Humpolec 1. 1. 2014 5 268

 Luhačovice Luhačovice 1. 1. 2014 6 503

 Luhačovice Vizovice 1. 1. 2014 3 172

 Luhačovice Starý Hrozenkov 1. 1. 2014 438

 Nové Hrady  Horní Hvozd 1. 1. 2014 11 600

 Nové Hrady Dolní Hvozd 1. 1. 2014 8 400

 Železná Ruda Železná Ruda 1. 1. 2014 7 816

 Železná Ruda Sušice 1. 1. 2014 4 679

 Součet za LHP od 1. 1. 2014   134 519

 Celkem      417 315

V roce 2012 evidovaly LČR 137 LHC s platným LHP. Z toho 5 LHC bylo evidováno jako tzv. spoluvlastnické s určitým podílem státního 

vlastnictví, 9 LHC převzaly LČR do správy v rámci nákupu nebo směn majetků a 2 LHC byly vytvořeny nad pronajatým majetkem, kde 

veškerou činnost zajišťují lesní závody.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem provedl v roce 2012, stejně jako v roce 2011, externí kontrolu kvality 

vyhotovení LHP LČR na dvou LHC. Jednalo se o LHC Bruntál a LHC Frýdlant v Čechách. Kontrola neobjevila u kontrolovaných LHP 

žádné závažné systematické chyby. V externích kontrolách se bude pokračovat i v roce 2013.

LČR stejně jako v letech předchozích zajišťovaly aktualizaci digitální podoby hranic organizačních jednotek. Výstupem z této činnosti 

je přehledná mapa organizační struktury – viz str. 10. Potvrzením funkčnosti grafického datového skladu (GrDS) je mapa zachycující 

aktuální stav majetku, který spravovaly LČR k 31. 12. 2012 – viz str. 9.

V roce 2012 LČR uzavřením rámcové smlouvy s vítězným uchazečem úspěšně ukončily výběrové řízení na nákup aparatur GPS. V roce 

2012 byl ukončen ověřovací provoz využitelnosti technologie GPS v podmínkách LČR na 4 OJ.
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V roce 2012 podnik výrazně upravil podmínky pro poskytování 

dat svých LHP. Výdej dat svých LHP si LČR od roku 2012 

zajišťují samy.

V roce 2012 byl zahájen provoz portálu, kde registrovaným 

uživatelům jsou zdarma zpřístupněny vybrané geografické 

údaje LHP LČR.

Lesnická inspekce
Od roku 2007 bylo u LČR zavedeno periodické zjišťování 

stavu lesa (lesních ekosystémů) a dlouhodobých výsledků 

hospodaření formou prověrek dlouhodobého hospodaření.

Činnost je zabezpečována pracovníky odboru Iesnické 

inspekce (OLI).

Obnova LHP 2012
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Přehled průměrných výsledků lesnické inspekce dle KŘ (LZ) v období 2007–2012

      

 Č. KŘ Název KŘ Průměr Kancelář Venek Počet revírů Počet LHC 

 13 Šumperk 1,60 1,63 1,56 54 6

 11 Frýdek-Místek 1,63 1,52 1,76 67 7

 18 Jihlava 1,63 1,68 1,59 40 8

 15 Zlín 1,68 1,72 1,63 26 4

 28 České Budějovice 1,83 1,89 1,76 49 8

 LZ Lesní závody 1,89 2,02 1,74 30 9

 21 Brandýs nad Labem 1,91 1,90 1,91 39 9

 16 Brno 1,91 1,99 1,83 28 3

 19 Choceň 1,92 2,05 1,76 28 4

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

 32 Karlovy Vary 1,95 1,93 1,96 44 6

 36 Liberec 1,95 1,97 1,93 17 4

 30 Plzeň 1,95 1,96 1,91 51 7

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

   1,86 1,91 1,79 557 86

Výsledky zjištění jsou využívány zejména při zprostředkování 

zpětné vazby o účinnosti a důsledcích řídicích procesů 

a zajištění přímé informace VTŘ (ŘLVH) o konkrétních 

výsledcích lesnického hospodaření jednotlivých organizačních 

jednotek ve srovnání se standardem LČR.

Prověrky dlouhodobých výsledků v péči o stav lesa jsou spolu 

se zkouškami OLH významným prvkem systému udržujícího 

odbornou úroveň lesnického hospodaření podniku.

Výsledky lesnické inspekce přispívají k dodržování legislativních 

úprav a přispívají k jednotnému, standardnímu postupu 

zaměstnanců LČR ve vztahu k orgánům státní správy lesního 

hospodářství.

Napomáhají udržovat prestiž LH a dobrou pověst hospodaření 

ve státních lesích.

Během období od roku 2007 do roku 2012 bylo podrobeno 

lesnické inspekci celkem 86 LHC a jejich částí tj. více než 60 % 

současného celkového počtu LHC obhospodařovaných LČR. 

Celkem se jednalo o 557 revírů a terénní pochůzky se týkaly 

15 132 JPRL (jednotka prostorového rozdělení lesy).

Výsledky hodnocení jsou zveřejněny na webových  

stránkách podniku.



38 Lesy České republiky, s.p.

Výsledky administrativních prověrek v období 2007–2012

 Číslo Okruh/KŘ Váha 11 13 18 15 28 21 32 30 36 16 LZ 19 37 33  

 4.1.2.1 Maximální celková výše těžby 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 4.1.3.8 Využití těžebních možností 1 1,25   1,00 1,00 1,40 1,67 1,00 2,00 3,00 1,67  1,00 1,00 1,45

 4.1.1.4 Vedení evidencí na úseku ochrany lesa 1 1,29 1,17 1,38 1,00 1,38 1,44 1,50 2,00 1,25 1,83 1,56 2,38 2,13 1,86 1,55

  a myslivosti

 4.1.3.6 Dodržování obnovní doby a obmýtí 1 1,71 1,50 1,25 1,50 1,57 1,44 1,83 1,71 2,25 1,33 1,78 1,25 1,75 1,57 1,60

 4.1.2.2. Minimální plošný rozsah výchovných 3 1,00 1,00 1,75 2,13 1,88 2,00 1,00 1,64 1,00 1,75 2,00 1,75 2,50 2,71 1,74

  zásahů v porostech do 40 let věku

 4.1.3.4 Mýtní úmyslné těžby v porostech  1 1,43 1,00 1,38 2,50 1,00 2,33 1,00 1,86 1,75 2,00 1,00 3,25 2,50 3,14 1,77

  do 80 let

 4.3 Vybrané ekonomické ukazatele 2 1,74 1,51 1,62 1,54 1,88 1,70 2,06 2,12 1,75 2,00 1,75 1,91 1,96 2,00 1,81

 4.1.3.7 Plocha první obnovy 1 1,43 2,25 1,50 1,25 2,00 1,56 1,83 2,21 1,50 1,67 2,22 1,38 2,25 2,00 1,82

 4.1.1.3 Vedení PE a PUPFL 2 1,14 1,17 1,56 2,00 1,63 1,89 1,42 1,79 2,50 2,17 2,00 2,38 1,88 2,71 1,83

 4.1.1.2 Vedení ERM 1 2,07 1,83 2,00 2,00 2,13 1,89 2,00 2,50 2,00 2,33 2,33 2,50 1,50 2,29 2,10

 4.1.3.2 Nezdar zalesnění 2 2,00 2,25 2,44 1,50 2,00 2,61 1,50 1,64 1,00 2,83 2,89 1,88 1,50 3,29 2,19

 4.1.1.1 Vedení LHE  2 1,71 1,92 1,88 2,13 2,13 2,17 1,58 2,57 2,50 2,58 2,44 3,13 2,75 3,00 2,27

 4.1.3.1 Podíl přirozené obnovy 2 1,83 2,00 1,94 1,25 2,63 2,39 2,33 2,07 2,75 2,50 2,78 2,00 2,13 3,00 2,30

 4.1.3.3 Využití genových základen 1 1,43 1,67 1,80 3,00 2,17 3,00 3,00 3,00 3,00 2,33 2,00 1,33 2,33 3,00 2,31

 4.1.3.5 Limity těžeb omezených 1 1,00 2,50 2,88 3,25 3,57 2,83 4,00 4,00 3,25 4,00 3,25 4,00 4,00 3,14 3,16

  Kancelář  1,52 1,63 1,68 1,72 1,89 1,90 1,93 1,96 1,97 1,99 2,02 2,05 2,06 2,53 1,91
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Výsledky venkovních prověrek v období 2007–2012                 

 Číslo Okruh/KŘ Váha 13 18 15 LZ 11 28 19 37 16 30 21 36 32 33  

 4.2.4 Obnovní postupy 2 1,24 1,32 1,39 1,43 1,38 1,37 1,25 1,30 1,45 1,37 1,44 1,56 1,41 1,40 1,38

 4.2.8 Vedení provozních evidencí 2 1,21 1,68 1,35 1,67 1,39 1,52 1,54 1,52 1,67 1,55 1,75 1,41 1,51 1,45 1,53

 4.2.3 Výchova PÚ 40+ 2 1,48 1,46 1,43 1,60 1,60 1,60 1,63 1,50 1,73 1,66 1,75 1,66 1,77 1,90 1,63

 4.2.5 Ochrana lesa 3 1,61 1,46 1,51 1,56 1,71 1,58 1,69 1,66 1,69 1,82 1,71 1,59 1,98 1,84 1,67

 4.2.1 Obnova a zalesnění 3 1,59 1,50 1,45 1,69 1,65 1,71 1,69 1,76 1,82 1,95 1,91 1,99 1,96 2,10 1,77

 4.2.7 Stav a údržba dopravní sítě 1 1,59 1,87 1,92 1,82 1,88 1,76 1,95 1,94 2,06 1,89 2,00 1,95 1,87 1,92 1,87

 4.2.2 Zajištění lesních porostů 3 1,72 1,48 1,47 1,72 2,12 2,09 1,77 1,90 1,82 1,96 2,16 2,46 2,29 2,28 1,95

 4.2.3 Výchova PÚ -40 3 1,67 1,87 1,82 1,94 1,84 2,06 2,01 2,07 2,01 2,36 2,01 1,92 2,18 2,06 1,99

 4.2.6 Stav a údržba rozdělovací sítě 1 1,56 1,61 2,35 2,19 1,82 1,77 2,49 2,55 2,22 1,92 2,18 2,03 2,08 1,82 1,99

 4.2.3 Výchova - prořezávky 3 1,70 1,79 2,01 1,99 1,96 1,88 1,91 2,01 2,00 2,16 2,14 2,41 2,17 2,23 2,02

  Venek  1,56 1,59 1,63 1,74 1,76 1,76 1,76 1,80 1,83 1,91 1,91 1,93 1,96 1,96 1,79
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NAPLŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU

LČR jsou založeny v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním 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 souladu 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 zveřejněn na webu. Zároveň je široké veřejnosti umožněno 

navrhovat konkrétní opatření v souladu s ním.

Program 2020

Náklady na realizaci Programu 2020 v období 2008–2012

 Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

 Celkové náklady (tis. Kč)  58 530 60 857 33 493 55 601 54 428

Náklady na realizaci Programu 2020 v roce 2012 dle jednotlivých druhů činností

 Druhy činností     tis. Kč % 

 Lesní arboreta a památné stromy     145  0,3 

 Budování studánek     1 161  2,1 

 Údržba památných objektů a staveb     3 933  7,2 

 Odpočinkové a vyhlídkové objekty pro veřejnost     8 301   15,3 

 Informační systémy pro veřejnost     4 041  7,4 

 Budování a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost     15 928  29,3 

 Estetické úpravy lesů, parků a krajiny     2 602  4,8 

 Péče o vodní zdroje     4 887  8,9 

 Péče o biodiverzitu lesů a krajiny     2 330  4,3 

 Péče o drobné objekty pro veřejnost     4 876  8,9 

 Potlačování invazních druhů rostlin     1 333  2,5 

 Speciální programy pro veřejnost     650  1,2 

 Ostatní akce pro veřejnost     4 241  7,8 

 Program 2020 celkem     54 428  100
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V roce 2012 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních 

prostředků na budování a údržbu turistických cest, tras, 

parkovišť a informačních systémů pro veřejnost (19 969 tis. Kč) 

a na výstavbu a údržbu odpočinkových a vyhlídkových 

a dalších drobných objektů pro veřejnost (13 177 tis. Kč). 

Mezi další významné činnosti podniku při realizaci Programu 

plnění cílů veřejného zájmu patří péče o vodní zdroje, 

studánky (6 048 tis. Kč), údržba památných objektů a staveb 

v lesích a krajině (3 933 tis. Kč), estetické úpravy lesů, parků 

a krajiny (2 602 tis. Kč) a péče o druhovou pestrost lesů 

a krajiny (2 330 tis. Kč).

Celkem bylo v roce 2012 podnikem na všechny druhy 

činností pro veřejnost realizované v rámci Programu 2020 

vynaloženo 54 428 tis. Kč.

Spolupráce s nevládními organizacemi

Klub českých turistů

Vztah mezi LČR a Klubem českých turistů upravuje smlouva 

z roku 1998. V roce 2011 se obě strany zavázaly pokračovat 

ve spolupráci v podobě podpory značení turistických tras. Tím 

Lesy České republiky přispívají k rozvoji rekreační funkce lesa.

Český svaz ochránců přírody

V rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) 

se každoročně realizuje několik desítek konkrétních 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. Podnik v roce 2012 podpořil 

aktivity ČSOP celkovou částkou 3,800 mil. Kč.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.

LČR v roce 2012 podpořily aktivity Biosférické rezervace Dolní 

Morava, o. p. s., jejímž jsou zakladatelem, celkovou částkou 

400 tis. Kč.

Lesnický park Křivoklátsko, o. p. s.

V roce 2012 se LČR věnovaly ve zvýšeném měřítku propagaci 

péče o tento lesnický park a lesnického hospodaření na území 

Křivoklátska. 
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Ochrana přírody a krajiny 
LČR jsou nejvýznamnějším správcem chráněných území 

v České republice. V lokalitách se zvýšeným zájmem ochrany 

přírody hospodaří s ohledem na jednotlivé kategorie územní 

ochrany, výskyt zvláště chráněných druhů, cenných biotopů 

i dalších významných přírodních a kulturních fenoménů.

Více než 30 % výměry pozemků, k nimž mají LČR právo 

hospodařit, je součástí chráněných krajinných oblastí (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 významných 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 produkční funkce 

lesů. Přesto podnik není příjemcem žádných nárokových 

příspěvků na hospodaření v těchto územích.

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.

Bezzásahová území a jejich monitoring

V roce 2012 pokračovalo naplňování smlouvy mezi LČR 

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spolupráci 

při vymezování bezzásahových území v lesích a jejich 

monitoringu. Proběhla prověrka stavu stávajících lokalit. 

Přehled vymezených bezzásahových území ke dni  

31. 12. 2012 a výsledky dosavadního monitoringu 

jednotlivých lokalit jsou zveřejněny na webu podniku.
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Podpora mimoprodukčních funkcí lesů – 
vnější zdroje
V rámci „Programu péče o krajinu“ MŽP byly v roce 2012 

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 celkové výši 1,876 mil. Kč, a to 

v součinnosti s příslušnými organizačními jednotkami. V rámci 

„Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ MŽP bylo 

v roce 2012 obdobně čerpáno 1,153 mil. Kč.

Na opatření v lokalitách mimo tato území obdržely LČR v roce 

2012 přímé dotace z Programu péče o krajinu v celkové výši 

0,041 mil. Kč.

Ochrana vodních zdrojů
Na základě analýzy geografických 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 zákona č. 164/2001 Sb. (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, 2011) nad daty lesních hospodářských 

plánů v rámci grafického datového skladu LČR bylo zjištěno 

následující celkové dotčení lesních pozemků s právem 

hospodařit 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 na 2 800 ha.
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INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

Investiční činnost v roce 2012
Objem celkových vložených investičních prostředků 

dosáhl v roce 2012 výše 1 300,722 mil. Kč, což činí 79 % 

z plánovaného objemu 1 650 mil. Kč. Vlastní zdroje 

představovaly částku 981,737 mil. Kč (tj. 75,5 %), dotace 

a prostředky z veřejného rozpočtu 257,734 mil. Kč (tj. 19,8 %), 

na investiční akce Programu 2020 bylo vynaloženo 31,849 

mil. Kč (2,4 %) a ostatní zdroje činily 29,402 mil. Kč (tj. 2,3 %) 

z celkového objemu investičních prostředků.

Investice v roce 2012 podle zdroje financování – skutečnost

 Zdroj financování mil. Kč % 

 Vlastní zdroje  981,737  75,5 

 Dotace, veřejný rozpočet 257,734 19,8 

 Vlastní zdroje - Program 2020 31,849 2,4 

 Ostatní zdroje 29,402 2,3

 Celkem 1 300,722 100 

Investice do nehmotného a hmotného majetku

 Přehled dle druhu majetku mil. Kč % 

 Nehmotný majetek 187,951 14,4 

 – z toho:  LHP 57,726 4,4 

  SW 94,580 7,3 

  ostatní nehmotný 34,719 2,7 

  studie území 0,926 0 

 Hmotný majetek 1 112,771 85,6 

 – z toho:  stavební práce 993,615 76,4 

  stroje a zařízení 64,056 4,9 

  pozemky 53,068 4,1 

  ostatní 2,032 0,2 

 Celkem 1 300,722 100

Investice do nehmotného majetku činily 187,951 mil. Kč (tj. 

14,4 % z celkového objemu investic), z toho nejvíce činily 

investice do pořízení podnikového softwaru 94,580 mil. Kč.

Do hmotného majetku bylo investováno celkem 1 112,771 mil. 

Kč (tj. 85,6 % z celkového objemu investic). Z toho investice 

na stavební práce činily 993,615 mil. Kč, stroje a zařízení včetně 

ostatních investic 66,088 mil. Kč, investice na nákupy pozemků 

a ostatní záležitosti spojené s investiční výstavbou nebo 

arondacemi lesních komplexů činily 53,068 mil. Kč.

Čerpání stavebních investic dle statistické klasifikace

 Klasifikace stavebních investic mil. Kč  % 

 Projektová dokumentace HB 8,467 0,8

 Projektová dokumentace ostatní 0,087 0

 Projektová dokumentace lesní cesty 21,666 2,2

 Projektová dokumentace lesní školky 0 0

 Projektová dokumentace man. sklady 0,085 0

 Projektová dokumentace sklady a dílny 0,180 0

 Projektová dokumentace vodní nádrže 1,215 0,1

 Projektová dokumentace byty 0,046 0

 Projektová dokumentace AB 0,934 0,1

 Projektová dokumentace PŠ HB 2,063 0,2

 Projektová dokumentace PŠ ostatní 0,064 0,0

 Projektová dokumentace PŠ lesní cesty 0,707 0,1

 Projektová dokumentace PŠ byty 0 0

 Projektová dokumentace PŠ AB 0 0

 Projektová dokumentace Projekty EU 3,414 0,3

 Lesní cesty 496,158 49,9

 Lesní školky 0,559 0,1

 Man. sklady 1,504 0,2

 Sklady a dílny  1,452 0,1

 LTM+HB … HB 145,680 14,7

 LTM+HB …. LTM 0,079 0

 LTM+HB … strže a sanace 2,677 0,3

 Vodní nádrže 25,538 2,6

 Byty, revíry 3,034 0,3

 Administrativní budovy 11,328 1,1

 Ostatní stavby včetně zemníků 14,440 1,5

 P 2020 31,849 3,2

 PŠ HB 180,751 18,2

 PŠ Ostatní stavby 0,276 0

 PŠ Lesní cesty 11,655 1,2

 PŠ Byty 0 0

 PŠ Administrativní budovy 0 0

 Projekty EU - realizace 27,708 2,8

 Stavební investice celkem 993,615 100
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Čerpání stavebních investic dle druhů pro lesní hospodářství

 Stavební práce mil. Kč  % 

 Lesní cesty včetně dokumentace 530,186 53,4

 Bytová výstavba 3,080 0,3

 Provozní budovy a stavby 16,041 1,6

 Vodní hospodářství 366,897 36,9

 Projekty EU 31,123 3,1

 Program 2020 31,849 3,2

 Ostatní stavby 14,439 1,5

 Celkem 993,615 100

Do pozemních a inženýrských staveb bylo investováno 

993,615 mil. Kč, přičemž největší objem 530,186 mil. Kč (tj. 

53,4 %) byl investován do výstavby a rekonstrukcí lesních 

cest. Druhý největší objem ve výši 366,897 mil. Kč (tj. 36,9 %) 

byl investován do vodohospodářských staveb na zvýšení 

ochrany území před povodněmi a na prevenci a odstranění 

povodňových škod. Tedy přes 80 % objemu finančních 

prostředků 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 8,257 12,5 

 Nákladní auta  0 0

 Osobní auta - terénní 6,261 9,5

 Osobní auta - mimo terénních 23,745 35,9

 Speciální lesnické stroje 0,109 0,2

 Traktory vč. lesnické nástavby 3,379 5,1

 Přívěsy a návěsy 0,071 0,1

 Zemědělské a školkařské stroje 0,431 0,7

 Nakladače 4,780 7,2

 Výpočetní technika vč. tiskáren 5,800 8,8

 Kopírovací stroje 0,023 0

 Telekomunikační technika 0 0

 Elektronické zabezpečení staveb 0,913 1,4

 Kovoobráběcí stroje 0 0

 Dřevoobráběcí stroje 0 0

 Manipulační a expediční linky 0,019 0

 Televizory, foto, videa 0,422 0,6

 Mrazírenská technologie 0 0

 Ostatní jinde neuvedené stroje 9,846 14,9

 Stroje celkem 64,056 96,9

 Ostatní zařízení + DHM 2,032 3,1

 Celkem stroje a zařízení 66,088 100

Plnění strojních investic včetně ostatních zařízení za rok 2012 

činilo 66,088 mil. Kč. Největší objem finančních prostředků 

ve výši 23,745 mil. Kč (tj. 35,9 %) byl investován do nákupu 

osobních silničních automobilů. 
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Program 2020 – investiční akce

 Druhy činností mil. Kč % 

 Lesní arboreta 0 0

 Památné a okrasné aj. dřeviny 0,145 0,5

 Úpravy vodních toků, nádrží 3,098 9,7

 Studánky 1,161 3,6

 Podpora ohrožených druhů organismů 0,033 0,1

 Památné objekty a stavby 1,701 5,3

 Terénní úpravy 0 0

 Odpočinkové a vyhlídkové objekty 8,301 26,1

 Budování tábořišť pro veřejnost 0 0

 Sanace invazních rostlin 0 0

 Budování informačních systémů pro veřejnost 3,228 10,1

 Cesty, trasy, parkoviště 10,177 32,0

 Ostatní jinde neuvedené 4,005 12,6

 Celkem 31,849 100

Na akce Programu 2020 pro zajištění veřejného zájmu v lesích 

bylo v roce 2012 vynaloženo z celkového objemu  

54,428 mil. Kč celkem 31,849 mil. Kč na akce investičního 

charakteru.

V rámci investiční výstavby se v roce 2012 uskutečnila 

další část realizace především turistických tras a drobných 

dřevostaveb, které slouží veřejnosti při pobytu v lesích 

spravovaných Lesy ČR. Největší objem investičních prostředků 

byl vložen do budování turistických cest, tras a parkovišť 

včetně budování informačních systémů pro veřejnost 

a výstavby odpočinkových a vyhlídkových objektů.

Přehled investic do majetku ve správě Lesů ČR dle krajů (mil. Kč)

 Kraj   Celkem Stroje a zařízení Stavby z toho LC 

 Moravskoslezský   201,219 2,460 184,446 100,893

 Olomoucký   55,773 0,968 46,721 40,187

 Zlínský   160,939 1,226 155,024 40,600

 Jihomoravský   100,780 4,121 86,099 29,492

 Vysočina   37,871 2,871 31,296 27,382

 Pardubický   40,466 3,741 31,166 24,421

 Středočeský   121,771 16,384 85,775 42,732

 Jihočeský   117,963 9,636 96,210 87,664

 Plzeňský   34,684 3,547 24,750 19,491

 Karlovarský   42,990 3,245 34,657 30,937

 Ústecký   76,802 3,338 68,212 34,574

 Liberecký   64,738 4,222 45,926 31,524

 Královehradecký   244,726 10,329 103,333 20,289

 Celkem   1 300,722 66,088 993,615 530,186
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

LČR vykonávají správu určených drobných vodních toků 

a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa.  

K 31. 12. 2012 spravovaly více než 39 tisíc km vodních toků 

a přes 680 ks malých vodních nádrží. 

Péče o vodní toky v rámci LČR představuje správu 

vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky 

v pořizovací hodnotě 5,38 mld. Kč (zejména úpravy vodních 

toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová opatření, 

vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo 6 Správ toků 

s územní působností dle oblastí povodí, metodicky řízených 

Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR. 

V roce 2012 probíhaly v LČR na úseku vodního hospodářství 

činnosti zaměřené zejména na:

•  odstraňování povodňových škod z předešlých let (zejména 

z roku 2010), 

•  realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených 

na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž 

akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona, 

•  dokončení procesů souvisejících s transformací Zemědělské 

vodohospodářské správy (ZVHS) - převzetí správy vodních 

toků, vodohospodářského, provozního a ostatního majetku 

či pozemků,

•  další činnosti zaměřené na výstavbu a obnovu vodních 

nádrží, péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti 

nevhodně upravených vodních toků, na mimoprodukční 

funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci 

invazních nepůvodních druhů rostlin apod.,

•  vedení Centrální evidence vodních toků dle pokynů MZe.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, 

rekonstrukce a investice) byla financována z vlastních 

zdrojů podniku a z dotačních prostředků. Z dotací se jedná 

o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního 

zákona, o finance ze státního rozpočtu na programy 

Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi 

II“ (dál jen PPO) a „Podpora na odstraňování povodňových 

škod na státním vodohospodářském majetku“ dle § 102 

vodního zákona. Dále byl využíván „Operační program 

Životní prostředí“ a „Program rozvoje venkova“ z fondů 

EU. Částečně na opatření na drobných vodních tocích 

přispívají Kraje. Činnosti prováděné v souvislosti se správou 

toků jsou nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkovým 

vynakládaným finančním prostředkům nepřinášejí prakticky 

žádný zisk. V roce 2012 nebyly zaznamenány významnější 

povodňové škody na spravovaném majetku.

V souvislosti se správou toků LČR vynaložily prostřednictvím 

svých organizačních jednotek celkem 777,9 mil. Kč, z čehož 

výdaje investičního charakteru činily 394,1 mil. Kč. Z tohoto 

objemu investic představují 159,2 mil. Kč vlastní prostředky. 

Na výkon správy a opravu a údržbu základních prostředků 

hrazení bystřin bylo použito 383,8 mil. Kč, z toho z vlastních 

prostředků 333,7 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod 

bylo celkově vynaloženo 302 mil. Kč, z toho z vlastních 

prostředků 163,3 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 13,7 mil. Kč.
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Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2012 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady v mil. Kč na vodní hospodářství v roce 2012

   Vlastní zdroje Dotace Z toho povodňové škody 

   celkem celkem  Vlastní zdroje Dotace 

 Investice  159,2 234,9  81,6 101,6

 Neinvestice  333,7 50,1  81,7 37,1

 Celkem  492,9 285,0  163,3 138,7

Územní působení Správ toků Lesů ČR
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Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých 

oblastech povodí:

V roce 2012 bylo na Správě toků - oblast povodí Odry 

hlavní činností odstraňování následků povodní z května 

2010 zejména v Beskydské oblasti. K těm nejrozsáhlejším 

dokončeným úpravám patří stavba Čeladenka úsek km  

3,048-5,060 v obci Čeladná, Bystrý potok km 3,250-7,000 

a km 7,200-8,400 v Janovicích a v Lubně, Lomná km 

4,000-6,400 v Trojanovicích, Bystrý potok km 0,000-4,200 

ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Trojanovicích, Mionší km 

1,100-1,400 a Kamenitý km 0,000-0,500 v Dolní Lomné, 

Vlašský potok km 0,000-1,700 a Velký Lipový km 0,000-1,000 

v obci Morávka a Hluchová km 0,300-4,200 v Bystřici nad 

Olší.

Na vodních tocích převzatých od ZVHS byly dokončeny stavby 

Čermná v km 8,500-9,700 ve městě Vítkov, Stříbrný potok  

km 0,000-1,113 ve městě Fulnek nebo Rovňa  

km 1,220-1,320 v obci Oldřichovice.

V rámci programu PPO byla realizována následující opatření 

řešící sanaci povodňových škod z roku 2009 na Jesenicku 

a Novojičínsku: Vojtovický potok km 13,900-15,050 a jeho 

přítok v km 15,01 v obci Vlčice, Červený potok  

v km 7,800-11,200 ve Staré Červené Vodě, Zrzávka  

km 0,000-0,700 v Novém Jičíně, Jičínka  

km 23,550-24,240 Veřovice, Stříbrný potok km 0,000-1,800 

v Žulové a Skorošický potok v obci Skorošice a Žulová.

Dalšími významnějšími dokončenými stavbami 

na protipovodňovou ochranu byly úpravy na tocích Bučací 

potok km 0,000-0,200 v Ostravici, Úprava toku Sedlinka  

km 1,450-1,813 ve Štítině, Lomná km 0,000-1,150 

ve Frenštátě pod Radhoštěm, Mušlov km 5,900-7,545 

v Třemešné a Rohovec km 0,607-1,260 v obci Návsí.

Ze staveb realizovaných ve veřejném zájmu dle § 35 lesního 

zákona byla ukončena opatření na vodních tocích Vilčok 

s přítokem, Lipňok a Říčka v působnosti obce Staré Hamry 

a Vysutý a Ježanský potok v Morávce.

Správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně 

dokončila 8 akcí spolufinancovaných z programu PPO, 

z nichž nejvýznamnější je úprava realizovaná v obci 

Rovečné - Odtrubnění a rekonstrukce Tresného potoka 

a úprava na vodním toku Hodonínka nad obcí Štěpánov nad 

Svratkou. Nadále pokračují přípravné práce pro realizace 

akcí protipovodňového charakteru převzatých v rámci 

transformace ZVHS. Nejvýznamnější je výstavba suchých 

nádrží v obci Čeložnice a zvýšení kapacity toku Hodonínky 

v městyse Olešnice.

Úspěšně byly dokončeny dvě akce částečně dotované 

z Programu rozvoje venkova. Jedná se o přítok Jihlavy v km 

100,100 v městě Třebíč a Bělínský potok v obci Čikov.

V územní působnosti správy bylo dokončeno pět akcí jako 

opatření ve veřejném zájmu dle § 35 zákona o lesích. Mezi 

významnější lze zařadit přítok Račického potoka nad obcí 

Račice a retenční nádrž Čermákovice na Znojemsku. Rovněž 

z tohoto dotačního titulu byly stavebně zahájeny tři akce.

V rámci odstraňování PŠ z roku 2010 byla zrealizována oprava 

suché nádrže Kameňák na Hodonínsku a byla započata 

realizace akce Hvězdlička PŠ 2010 v obci Milonice. Z vlastních 

zdrojů byly odstraněny povodňové škody z roku 2010 

na dalších dvou vodních tocích.

I v územní působnosti Správy toků – oblast povodí Dyje se 

v roce 2012 vyskytly lokální povodně v Jihomoravském kraji, 

a to na Kyjovsku, dále v okolí Bílovic nad Svitavou a Podhradí 

nad Dyjí. Zvýšené průtoky však nezpůsobily významnější škody 

a byly odstraněny.
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Na Správě toků – oblast povodí Labe se sídlem v Hradci 

Králové došlo v roce 2012 k dokončení většiny investičních 

opatření na odstranění povodňových škod na Liberecku. 

Jedná se o stavby Sloupský a Malý Sloupský potok v obci 

Hejnice, Černý potok obec Bílý Potok p. S., Kunratický potok 

v Kunraticích u Frýdlantu, přítoky Lužické Nisy obec Bílý Kostel 

nad Nisou.

Ukončeny byly dále akce z programu PPO Městecký potok II. 

ve Vojnově Městci a Žernovník nad Železným Brodem.

Byla zahájena realizace akcí s finanční podporou z prostředků 

EU. Jedná se o revitalizace Stříbrného potoka v Malšově Lhotě, 

Koutský potok v Osečnici v Orlických horách, revitalizace 

Černého potoka v Hejnicích a Tiché říčky v Janově nad Nisou.

Ukončeno bylo opatření dle § 35 lesního zákona Přítok 

Vošmendy v Bozkově a zahájena realizace úprav Knapovecký 

potok v Knapovci a Lubenský potok v Horním Újezdě.

Z vlastních zdrojů byla realizována další větší opatření Bělidlo 

v obci Olešnice v Orlických horách, Honkův potok v Rybnici, 

Kopaňský potok v Loužnici, Dolenský a Loukotnický potok 

v Brandýse nad Orlicí, Prosečský potok v Proseči, Ruprechtický 

potok v Ruprechticích a Rybenský potok v Rybné n. Zd.

Z prostředků Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu 

u LČR pokračovala reintrodukce střevle potoční a pstruha 

potočního, monitoring rybích přechodů v CHKO Jizerské hory, 

reintrodukce raka říčního v CHKO Broumovsko, likvidace 

nepůvodních druhů rostlin (křídlatka, netýkavka) a výstavba 

informačních a odpočinkových zařízení pro veřejnost (altány 

a informační tabule).

Mezi nejvýznamnější stavební činnosti Správy toků – 

oblast povodí Vltavy v roce 2012 lze zařadit rekonstrukci 

historického díla Schwarzenberský plavební kanál v délce 

1,8 km financovanou z dotací EU a rekonstrukci části koryta 

Budňanského potoka v intravilánu městyse Karlštejn.

V rámci programu PPO byly stavebně ukončeny akce 

Podvecký potok v obci Soběšín, zkapacitnění toku Pivoňka 

v Poběžovicích, vodní nádrž Býkov u obce Hromnice a Farský 

potok v Záblatí. Mezi další významné akce lze zahrnout 

ukončení stavby retenční nádrže Raška I u obce Kladruby 

a opravu povodňové škody Od Štěpánka ve Strážkovicích 

realizované ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona.

Z programu odstraňování povodňových škod byly dokončeny 

akce Kojetický potok ve Kdyni a na přítoku Krásetínského 

potoka v Holubově. Z důvodu zvýšených průtoků na vodních 

tocích v oblasti Jižních a Středních Čech bylo realizováno přes 

20 drobných akcí v rámci zabezpečovacích prací. Čerpáním 

prostředků EU byla zahájena oprava koryta Městeckého 

potoka v obci Městečko.

Další činnosti správy toků byly zaměřeny zejména 

na inventarizaci a opravy majetku v souvislostí s transformací 

ZVHS.

V roce 2012 probíhalo na Správě toků – oblast povodí 

Ohře dokončování většiny stavebních akcí na odstranění 

povodňových škod z roku 2010.

Byly dokončeny opravy na Těchlovickém potoce v Těchlovicích 

a Veleňském potoce v Malé Veleňi na Děčínsku, na Kněžickém 

potoce na Českolipsku a na Kojetickém potoce v Olšinkách 

na Ústecku, nadále probíhaly práce na Zdislavském potoce 

na Liberecku. Zahájeny byly poslední a nejrozsáhlejší opravy 

na Rychnovském potoce v Těchlovicích a Homolském 

potoce ve Velkém Březně na Ústecku a na Lučním potoce 

na Litoměřicku.

Dále byly dokončeny akce v rámci dotačního programu 

PPO Žalanský potok u Rtyně n. B. a Druzcovský potok 

na Liberecku, nově byly zahájeny úpravy vodního toku 

Bouřňák u obce Hrob, Donínský a Hradišťský potok 

na Žatecku.
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Z prostředků na provádění opatření ve veřejném zájmu  

§ 35 lesního zákona byla dokončena stabilizace lesní bystřiny 

Bílý potok v Nových Hamrech a výstavba retenční nádrže 

Černý rybník.

Z dotačních prostředků EU byla zahájena realizace 

úprav pramenné části Chodovského potoka a jeho nivy 

na Karlovarsku, jejímž cílem je obnova přirozeného vodního 

režimu rašelinných stanovišť poškozených odvodněním 

pozemků a zahloubením koryta vodního toku v minulosti.

Z vlastních zdrojů LČR byla provedena řada oprav a údržeb 

vodních toků, a to především na tocích převzatých od bývalé 

ZVHS.

Na Správě toků – oblast povodí Moravy bylo v loňském 

roce stavebně dokončeno 9 opatření spolufinancovaných 

z programu PPO, z nichž největší byla akce Seninka km  

2,660-2,980 v okrese Vsetín. Byly také realizovány stavby 

převzaté od ZVHS jako Klepáčovský potok v okrese Šumperk, 

Bendův rybník v okrese Ústí nad Orlicí a PPO v obci Loučka km 

2,46-2,893 na Zlínsku. Dalšími úpravami z tohoto programu 

byla stavba Bílá Voda km 2,570-3,260 v obci Červená 

Voda, PPO Bzovského potoka km 4,810-5,070 v obci Bzová 

a retenční objekt Pod Komoncem nad obcí Pozlovice.

Z fondů EU byla realizována jedna oprava Černý potok v obci 

Hřivínův Újezd.

V rámci § 35 zákona o lesích bylo realizováno celkem 8 úprav 

toků s největším rozsahem prací na Šumpersku, kde se jednalo 

o přehrážky na Jelením potoce a investici Chudobský potok 

a na Zlínsku soubor staveb Rákoš u Velehradu. Významná byla 

také úprava Rokytenky v Šanově v km 5,83-6,81, kde došlo 

ke zkapacitnění koryta a stabilizaci dna.

Pokračovalo se v odstraňování povodňových škod 

z roku 2010. Ve spolupráci s CHKO Beskydy se podařilo 

opravit a upravit vodní toky přírodě blízkými opatřeními 

na Velkomeziříčsku a Rožnovsku, zejména potoky Maretkový, 

Sladský, Starozuberský a Zašovský. Značný objem prací 

byl proveden na tocích Kněhyně a Kněhyňka, kde budou 

práce pokračovat ještě v roce 2013. V okrese Hodonín 

byla realizována rozsáhlá oprava povodňových škod v obci 

Blatnička na toku Svodnice, převzatém od ZVHS.

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. 2012

 Řešení v letech Vyřízené žádosti Předané 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 

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. Každoroční nárůst uplatněné výměry, ale zejména počtu uplatněných případů, je dán tím, 

že mnohdy oprávněné osoby nepodaly ve lhůtě výzvy k vydání nemovitostí a o uplatněném restitučním nároku se tak dozvídáme až 

po proběhnuvším řízení o vydání a rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 9 odst. 4 zákona, a dále je dán postupným dokládáním 

vlastnictví fyzických osob po obnově užívacích práv podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona. Nejsou výjimkou případy, kdy takoví vlastníci 

lesních pozemků se objeví teprve po obnově katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací souboru geodetických informací KN.
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Postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2012 (počet případů)

Postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2012 (výměra v ha)
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Postup fyzického předávání lesního majetku obcím

 Rok  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Případy  5 298 5 607 5 850 6 018 6 125 6 253 6 395 6 564 6 717 6 814 6 923 6 998 7 108

 ha 358 853 379 843 390 981 397 400 399 471 402 151 404 361 406 760 407 712 409 439 410 640 411 646 415 121

Realizace smluvních převodů v roce 2012 

Pozemky (nákup, prodej, směny)

 Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit) Celkem Z toho lesní pozemky 

 Výměra v ha  324,7539 234,4641

 Realizační cena v Kč 138 383 524 62 423 420

 Nákup (včetně úplatného převodu práva hospodařit) Celkem Z toho lesní pozemky 

 Výměra v ha  306,8773 262,6213

 Realizační cena v Kč 52 727 225 37 770 953

Budovy (prodej)

 Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit)   

 Počet budov  71

 Realizační cena v Kč  83 616 957
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LIDSKÉ ZDROJE 

V roce 2012 proběhly tyto změny ve funkcích vedoucích zaměstnanců OJ

 Organizační jednotka Funkce Nové obsazení Původní obsazení Datum změny 

 LS Vsetín lesní správce Vrážel Michal, Ing. Dobeš Josef 1. 1. 2012

 KŘ Teplice ředitel KŘ Růžek Zdeněk, Ing. neobsazeno 1. 2. 2012

 LS Loučná nad Desnou lesní správce Jonák Pavel, Ing. Pospíšil Tomáš, Ing. 1. 2. 2012

 LS Ledeč nad Sázavou lesní správce Holenka František, Ing. Maleček Pavel , Ing. 1. 3. 2012

 LZ Židlochovice ředitel LZ Svoboda Miroslav, Ing. Blaha Tomáš, Ing. 1. 4. 2012

 LS Toužim lesní správce Krejzek Rostislav, Ing. Procházka Milan, Ing. 1. 5. 2012

 KŘ Karlovy Vary ředitel KŘ Rozner Miroslav, Ing. Klempířová Barbora, Ing.  1. 5. 2012

    do 31. 1. 2012 

 LS Česká Lípa lesní správce Slánský Miloslav, Ing. Junek Jaroslav, Ing. 1. 5. 2012

 KŘ Brno ředitel KŘ Jandásek Vladimír, Ing. Svoboda Miroslav, Ing. 1. 5. 2012

 KŘ Šumperk ředitel KŘ Horák Zdeněk JUDr., MBA Indra Pavel, Ing. 1. 5. 2012

 LS Nasavrky lesní správce Neznaj František, Ing. Svatoň Zbyněk, Ing. 1. 6. 2012

 LS Třeboň lesní správce Hanuš Stanislav, Ing. Slanec Jaroslav, Ing. 1. 7. 2012

 LS Frenštát pod Radhoštěm lesní správce Štefek Jaroslav, Ing. Pavel Vojtěch, Ing. 1. 12. 2012

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

     

 Rok  2008 2009 2010 2011  2012 

 LS,ST-OP,KŘ, ŘLČR  2 402 2 319 2 133 2 112 2 125

 LZ, SZ  1 264 1 228 1 109 1 065 1 088

 Celkem  3 666 3 547  3 242 3 177 3 213

 – z toho TH zaměstnanci     

 LS,ST-OP,KŘ, ŘLČR  2 182 2 146 2 036 2 037 2 041

 LZ, SZ   375  345  331  309  309

 Celkem  2 557 2 491 2 367 2 346 2 350

 – z toho dělníků     

 počet  1 109 1 056 875 832 863

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 se v porovnání s rokem 2011 výrazně nezměnil.
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Průměrný výdělek

 Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

 LS,ST-OP,KŘ, ŘLČR  26 446 27 732 29 476 30 559 31 475

 LZ, SZ  20 600 21 524 22 449 23 366 24 337

 Celkem  24 430 25 582 27 071 28 147 29 057

Celkový průměrný výdělek se v porovnání s rokem 2011 zvýšil o 3,23 %. Závazek meziročního nárůstu průměrného výdělku sjednaný 

v Podnikové kolektivní smlouvě byl splněn ve sledovaných kategoriích zaměstnanců bez smluvních mezd na 3,3 %.

Struktura vzdělanosti zaměstnanců (v %)

 Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

 VŠ  37,7 39,1 43,3 42,1 45,6

 ÚSO  55,6 53,9 55,5 56,4 53,1

 SO+základní  6,7 7,0 1,2 1,5 1,3

Ve struktuře vzdělanosti je v porovnání s předchozím rokem zaznamenán pozitivní trend v nárůstu zaměstnanců s vysokoškolským 

vzděláním. 

Odborové organizace

V podniku působí 13 odborových organizací sdružených ve Sdružení základních organizací, Odborového 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 jedna Nezávislá odborová organizace Lesního závodu Židlochovice se sídlem Tyršova 1, 667 01 Židlochovice, 

které uzavírají s podnikem Podnikovou kolektivní smlouvu. Dle Podnikové kolektivní smlouvy jsou zaměstnancům poskytovány 

benefity a další plnění nad rámec obecně platných právních předpisů.
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Podnik si dlouhodobě vytváří pozici ekonomicky silné a stabilní 

organizace. Jednotnost, používání moderních způsobů řízení 

a efektivní způsob hospodaření patří mezi základní priority 

vedení podniku. V roce 2012 se komunikace směrem vůči 

laické i odborné veřejnosti soustředila na propagaci Lesů ČR 

jako ziskové, stabilní a odpovědné firmy ve všech oblastech 

jejího zájmu, tedy v oblasti ekonomické, ochrany životního 

prostředí i v oblasti sociální. 

Cílem podniku je kvalitní a transparentní komunikace, 

která přispívá k posílení pozitivního vnímání podniku. To 

bylo ve velké míře naplňováno prostřednictvím vlastních 

internetových stránek, které umožňují moderní a flexibilní 

komunikaci s veřejností.

Prezentace podniku směrem k veřejnosti je vedena rovněž 

formou všeobecně dostupných informačních tiskovin, které 

Lesy ČR pravidelně vydávají a distribuují.

Důležitým komunikačním nástrojem směrem k veřejnosti, 

a to jak odborné, tak laické, jsou také výstavy zaměřené 

na lesnictví a myslivost. Na jaře proběhly hned dvě, a to 

výstava Silva Regina na brněnském výstavišti (počet 

návštěvníků 111 tisíc) a Natura Viva 2012 na výstavišti v Lysé 

nad Labem. Expozice podniku patřila i díky vzdělávacím 

a osvětovým projektům k nejnavštěvovanějším.

1. Práce s novináři 
Informační servis pro novináře zajišťoval tiskový mluvčí 

podniku, který byl kontaktní osobou pro zástupce sdělovacích 

prostředků stejně jako v uplynulých letech. 

Jednotlivá témata byla novinářům podrobně vysvětlována 

především prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových 

konferencí a moderovaných seminářů s novináři. 

V roce 2012 Lesy ČR vydaly více než 170 tiskových zpráv 

a informací, uspořádaly 5 tiskových konferencí se zaměřením 

na celostátní témata. Další desítku menších tiskových 

konferencí pak podnik organizoval na území jednotlivých 

krajských ředitelství. Vztahovaly se především k regionálně 

dokončovaným investičním akcím nebo místním zajímavostem 

z oblasti lesa a lesního nebo vodního hospodářství.

Tiskový mluvčí podniku v průběhu roku dále zodpověděl více 

než 650 individuálních dotazů médií.

Tiskové výstupy podniku v roce 2012 lze orientačně rozdělit 

do následujících základních témat:

•  tendr – lesnické práce

•  charitativně-prospěšná činnost

•  hospodaření Lesů ČR

•  tiskové reakce na aktuální dění

•  Program 2020 – podpora veřejně prospěšných funkcí lesů – 

naučné stezky, rozhledny, altány, singltrek

•  lesní hospodaření – pěstební činnost, opatření proti kůrovci, 

nová výsadba, sběr plodů listnatých dřevin,

•  ekologie – ochrana přírody: lesnické parky, společné TZ 

s ČSOP 

•  osvěta – lesní pedagogika, Dny s Lesy ČR

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. 

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 životního prostředí. Cílovými 

skupinami těchto aktivit jsou především MŠ a ZŠ, dále 

pak pedagogové, široká 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 
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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 2012 se v rámci organizačních jednotek 

uskutečnilo 110 Dnů s LČR, což je o 35 více než v roce 

předešlém.

V roce 2012 LČR evidovaly 213 vyškolených lesních 

pedagogů, kteří uspořádali téměř 830 akcí, jichž se zúčastnilo 

bezmála 98 400 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 

 2008 35 461 612 108

 2009 54 327 760 147

 2010 78 021 689 174

 2011 81 045 770 192

 2012 98 385 827 213

Tab. Statistické údaje lesní pedagogiky za období 2008-2012

3. Internetový portál LČR
Je jedním z nejdůležitějších firemních marketingových 

a obchodním nástrojů. Vzhledem k plynulému nárůstu 

počtu uživatelů a rychlému vývoji webových technologií 

se internetová prezentace stává pro firmu prezentačním 

a komunikačním prostředkem strategického významu. 

V roce 2012 byla spuštěna nová verze firemního 

internetového portálu. Korporátní webová prezentace 

podniku byla vždy dobře hodnocena nezávislými odborníky 

a několikrát obdržela ocenění v prestižní soutěži WebTop 

100. Ze získaných provozních poznatků a na základě 

odborných doporučení byla navržena nová navigační struktura 

a implementovány nové atraktivní služby. Navigační řešení 

nezohledňuje pouze snadné nalezení požadovaných informací 

dle uživatelských skupin, ale rozčleňuje web na segmenty dle 

nejdůležitějších firemních produktů. Uživatel rovněž jednoduše 

nalezne na jednom místě důležité obchodní informace 

seskupené do logických celků.

Nový firemní portál významně rozšiřuje poskytování informací 

v oblasti naplňování cílů veřejného zájmu, tedy informací, 

které jsou určeny nejširší veřejnosti. Nastolené trendy 

v budování moderní firemní webové prezentace budou nadále 

prohlubovány a rozvíjeny.

4. Poskytování sponzorských darů
V roce 2012 byly poskytnuty sponzorské dary ve výši téměř  

12 mil. Kč, a to 143 žadatelům. O finanční dar se mohly 

ucházet neziskové organizace působící v oblasti charitativní, 

ochrany životního prostředí, zdravotnictví, kultury a školství. 

Žadatelé se obraceli se svými projekty nejen na ředitelství 

podniku, ale také na krajská ředitelství, která měla v rámci 

vlastního limitu na sponzorské dary možnost podpořit 

subjekty ve svém okolí.
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Státní podnik Lesy České republiky, s.p., (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 zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle 

ZSPI v roce 2012:

1. Počet podaných žádostí o informace:

V roce 2012 bylo podáno celkem 36 písemných žádostí 

o poskytnutí informace dle ZSPI.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (části) 

žádosti:

V roce 2012 byla vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí (části) 

žádosti o poskytnutí informace dle ZSPI.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

V roce 2012 byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí dle ZSPI.

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 

ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí LČR 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

V roce 2012 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 2012 nebyl LČR účastníkem žádného soudního řízení 

o právech a povinnostech dle ZSPI.

6. Poskytnuté výhradní licence:

V roce 2012 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 2012 byly podány 3 stížnosti na postup LČR při 

vyřizování žádosti o informace dle § 16a ZSPI.

Ve stížnosti č. 1 žadatel/stěžovatel namítal, že LČR jako 

povinný subjekt vyřídil žádost dle ZSPI tak, že poskytl pouze 

část požadovaných informací, aniž by o zbytku žádosti 

(o němž se žadatel subjektivně domnívá, že nebyl kladně 

vyřízen poskytnutím požadovaných informací) rozhodl 

odmítavým rozhodnutím. Generální ředitel LČR jako nadřízený 

orgán postup LČR přezkoumal a jako legitimní ho následně 

svým rozhodnutím potvrdil.

Stížnost č. 2 nebyla ani k dodatečné výzvě LČR nijak 

odůvodněna (zejm. vylíčením konkrétních nesprávností, jež 

v postupu LČR stěžovatel spatřuje), resp. obsahovala toliko 

odkaz na příslušná ustanovení ZSPI obecně pojednávající 

o stížnostních důvodech. Generální ředitel LČR jako nadřízený 

orgán přesto postup LČR přezkoumal a jako legitimní ho 

následně svým rozhodnutím potvrdil.

Ve stížnosti č. 3 žadatel/stěžovatel polemizoval o správnosti 

či nesprávnosti aplikace příslušných ustanovení ZSPI, zejména 

pak ale s analogickou aplikací související judikatury, pročež 

neměla být žadateli poskytnuta informace, kterou požadoval. 

Generální ředitel LČR jako nadřízený orgán postup LČR 

přezkoumal a jako legitimní ho následně svým rozhodnutím 

potvrdil.

ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ 
INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



FINANČNÍ ČÁST
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

  Název   Brutto Korekce Netto běžné Netto minulé 

       účetní období účetní období 

   AKTIVA CELKEM   97 002 421 -15 172 145 81 830 276 78 222 321

 B.  Dlouhodobý majetek   83 459 834 -14 107 991 69 351 843 65 597 360

 B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek   1 028 346 -486 374 541 972 509 670

 B.I. 3. Software   528 701 -312 072 216 629 185 782

  4. Ocenitelná práva   38 865 -29 879 8 986 15 050

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   344 797 -144 423 200 374 149 911

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   115 983 0 115 983 149 059

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 9 868

 B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek   75 938 425 -13 577 571 62 360 854 62 224 741

 B.II. 1. Pozemky   53 241 719 0 53 241 719 53 330 717

  2. Stavby   20 822 324 -12 288 766 8 533 558 8 209 739

  3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 497 956 -1 288 722 209 234 263 874

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů   30 -30 0 0

  5. Dospělá zvířata   53 -53 0 0

  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek   1 938 0 1 938 1 936

  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   374 393 0 374 393 407 480

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  12 0 12 10 995

 B.III.  Dlouhodobý finanční majetek   6 493 063 -44 046 6 449 017 2 862 949

  2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  101 153 -44 046 57 107 91 669

  3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   1 391 910 0 1 391 910 371 280

  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek   5 000 000 0 5 000 000 2 400 000

 C.  Oběžná aktiva   13 456 960 -1 064 154 12 392 806 12 518 980

 C.I.  Zásoby   195 821 -1 779 194 042 190 570

 C.I. 1. Materiál   52 217 0 52 217 54 118

  2. Nedokončená výroba a polotovary   118 978 0 118 978 104 303

  3. Výrobky   22 363 -1 558 20 805 30 372

  4. Mladá zvířata   246 0 246 271

  5. Zboží   2 017 -221 1 796 1 506

 C.II.  Dlouhodobé pohledávky   6 075 0 6 075 7 328

  5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy   6 075 0 6 075 7 328

 C.III.  Krátkodobé pohledávky   2 620 714 -1 062 375 1 558 339 2 068 942

 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů   2 063 885 -645 007 1 418 878 1 889 777

  3. Pohledávky - podstatný vliv   213 0 213 0

  4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení  247 0 247 162

  6. Stát - daňové pohledávky   273 522 -247 982 25 540 47 035

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy   16 497 -364 16 133 21 219

  8. Dohadné účty aktivní   39 892 0 39 892 58 591

  9. Jiné pohledávky   226 458 -169 022 57 436 52 158

 C.IV.  Finanční majetek   10 634 350 0 10 634 350 10 252 140

 C.IV. 1. Peníze   2 889 0 2 889 3 185

  2. Účty v bankách   6 745 951 0 6 745 951 6 069 088

  3. Krátkodobé cenné papíry a podíly   3 885 510 0 3 885 510 4 179 867

 D.I.  Časové rozlišení   85 627 0 85 627 105 981

 D.I. 1. Náklady příštích období   28 494 0 28 494 31 491

  3. Příjmy příštích období   27 691 0 27 691 15 529

  3. DPH k uplatnění v lednu 2013   29 442 0 29 442 58 961



67Výroční zpráva 2012

      Stav běžné Stav minulé 

      účetní období účetní období 

   PASIVA CELKEM     81 830 276 78 222 321

 A.  Vlastní kapitál     76 963 813 72 642 692

 A.I.  Základní kapitál     11 704 670 11 372 613

 A.I. 1. Základní kapitál     11 704 670 11 372 613

  1. Kmenové jmění zapsané     5 818 759 5 818 759

  1. Kmenové jmění nezapsané     5 885 911 5 553 854

 A.II.  Kapitálové fondy     51 460 663 51 566 410

  2. Ostatní kapitálové fondy     51 469 390 51 608 258

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    -8 727 -41 848

 A.III.  Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku     5 186 678 5 478 410

 A.III. 1. Zákonný rezervní fond     1 251 283 1 251 283

  2. Statutární a ostatní fondy     3 935 395 4 227 127

 A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let     4 203 792 0

 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let     4 203 792 0

 A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetní období (+/-)    4 408 010 4 225 259

 B.  Cizí zdroje     4 779 778 5 504 789

 B.I.  Rezervy     3 431 712 3 495 749

 B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů     0 61 521

  4. Ostatní rezervy     3 431 712 3 434 228

 B.II.  Dlouhodobé závazky     141 216 125 932

  10. Odložený daňový závazek     141 216 125 932

 B.III.  Krátkodobé závazky     1 206 850 1 883 108

 B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů     664 661 894 554

  4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení    224 427

  5. Závazky k zaměstnancům     91 915 78 585

  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění    49 834 44 658

  7. Stát - daňové závazky a dotace     318 122 689 135

  8. Krátkodobé přijaté zálohy     62 352 155 666

  10. Dohadné účty pasivní     14 291 13 687

  11. Jiné závazky     5 451 6 396

 C.I.  Časové rozlišení     86 685 74 840

 C.I. 1. Výdaje příštích období     37 538 26 804

  2. Výnosy příštích období     49 147 48 036
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

  Název     Sledované Minulé 

 I.  Tržby za prodej zboží     3 907 3 585

  A. Náklady vynaložené na prodané zboží     3 289 3 061

 +  Obchodní marže     618 524

 II.  Výkony     11 636 861 11 714 522

 II. 1.  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb     11 611 774 11 756 687

 II. 2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti     4 525 -73 062

 II. 3.  Aktivace     20 562 30 897

  B. Výkonová spotřeba     4 281 207 4 645 438

  B.1. Spotřeba materiálu a energie     309 296 332 910

  B.2. Služby     3 971 911 4 312 528

 +  Přidaná hodnota     7 356 272 7 069 608

  C. Osobní náklady     1 600 631 1 505 389

  C.1. Mzdové náklady     1 156 771 1 086 251

  C.2. Odměny členům orgánů podniku     110 140

  C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    388 044 367 551

  C.4. Sociální náklady     55 706 51 447

  D. Daně a poplatky     162 481 160 798

  E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    688 264 661 551

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu    235 916 775 173

 III.1.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku     231 869 768 136

 III.2.  Tržby z prodeje materiálu     4 047 7 037

  F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu    44 766 176 653

  F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    41 825 171 045

  F.2. Prodaný materiál     2 941 5 608

  G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti    324 217 504 683

  G.1. Změna stavu rezerv v provozní oblasti     -64 037 385 007

  G.2. Změna stavu opravných položek v provozní oblasti    388 254 119 676

 IV.  Ostatní provozní výnosy     404 300 338 971

  H. Ostatní provozní náklady     82 726 120 543

 *  Provozní výsledek hospodaření     5 093 403 5 054 135
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  Název     Sledované Minulé 

 VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     422 181 122 797

  J. Prodané cenné papíry a podíly     403 239 123 530

 VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     7 520 6 998

 VII.1.  Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách pod podstatným vlivem   276 42

 VII.2.  Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů    7 244 6 956

 VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku     203 079 182 770

  K. Náklady z finančního majetku     2 068 5 675

 IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů    33 302 7 779

  L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů    8 676 60 445

  M. Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti    34 562 0

 X.  Výnosové úroky     187 767 102 019

  N. Nákladové úroky     19 1 312

 XI.  Ostatní finanční výnosy     3 260 6 425

  O. Ostatní finanční náklady     23 648 16 766

 *  Finanční výsledek hospodaření     384 897 221 060

  Q. Daň z příjmů za běžnou činnost     1 070 290 1 049 936

  Q.1. – splatná     1 055 006 1 070 206

  Q.2. – odložená     15 284 -20 270

 **  Výsledek hospodaření za běžnou činnost     4 408 010 4 225 259

 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     4 408 010 4 225 259

 ****  Výsledek hospodaření před zdaněním     5 478 300 5 275 195
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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 zákona 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.or.justice.cz. Stejně tak 

jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním období 2011 a 2012.

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 dne 12. 8. 1997 Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR č.j. 3217/97-1000 

přizpůsobena zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku s účinností od 22. 9. 1997.

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 2012 činí 5 818 758 987,42 Kč.

Roční účetní závěrka za rok 2012 se sestavuje k 31. 12. 2012.

Statutární orgán k 31. 12. 2012: neobsazen

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2012:

Ing. Michal Gaube  ekonomický ředitel, pověřený výkonem funkce generálního ředitele

Ing. Zdeněk Sýkora  obchodní ředitel 

Změny ve statutárních orgánech od 1. 1. 2012 do 22. 4. 2013:

Ke dni 3. 1. 2012 došlo ke změnám v pořadí zástupců statutárního orgánu (1. ekonomický ředitel Ing. Michal Gaube, 2. personální 

ředitelka PhDr. Jitka Věková, 3. výrobně technický ředitel Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., 4. obchodní ředitel Ing. Zdeněk Sýkora,  

5. správní ředitel JUDr. Mgr. Pavel Škvára, Ph.D., MBA). Dne 13. 4. 2012 ukončil pracovní poměr JUDr. Mgr. Pavel Škvára, Ph.D., MBA 

- správní ředitel. Dne 30. 11. 2012 ukončil pracovní poměr a výkon statutárního orgánu Ing. Svatopluk Sýkora – generální ředitel; 

ke stejnému dni ukončili pracovní poměr zástupci statutárního orgánu PhDr. Jitka Věková – personální ředitelka a Ing. Vladimír 

Krchov, Ph.D. – výrobně technický ředitel – tyto skutečnosti nebyly do dne zpracování účetní závěrky zapsány do obchodního rejstříku.  
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Dne 1. 4. 2013 byl do nově zřízené funkce ředitele lesního a vodního hospodářství jmenován Ing. Pavel Indra, dne 5. 4. 2013 

byl do nově zřízené funkce správního ředitele jmenován Ing. Jiří Červenka, dne 31. 3. 2013 byl zrušen úsek obchodního ředitele 

a do nově vzniklé funkce výrobního ředitele byl s účinností od 5. 4. 2013 jmenován Ing. Zdeněk Sýkora - tyto skutečnosti nebyly 

do dne zpracování účetní závěrky zapsány do obchodního rejstříku.

Dozorčí rada k 31. 12. 2012:

Ing. Miroslav Zámečník - předseda DR

Ing. Jaromír Kříha   - místopředseda DR

Ing. Radek Braum

Ing. Miroslav Jankovský

PhDr. Robert Knobloch

MVDr. Jiří Liška

Libor Lukáš

Ing. Karel Trůbl

Ing. Radek Vonka

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. 2012 do 22. 4. 2013:

Ke dni 28. 11. 2012 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o vymazání členů DR Mgr. Romana Bočka, 

MBA (odstoupení z funkce) a Ing. Miloše Pochobradského (ukončení pracovního poměru). Ke dni 15. 11. 2012 byl jmenován 

do funkce člena DR Ing. Radek Braum a ke dni 28. 11. 2012 byl do obchodního rejstříku zapsán člen DR Ing. Karel Trůbl jako zvolený 

kandidát další v pořadí.

Organizační struktura podniku k 31. 12. 2012:

Vnitropodnikové účetní jednotky:

Ředitelství podniku řídí 6 přímo řízených závodů - Lesní závody Boubín, Dobříš, 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 vnitropodnikovými účetními jednotkami. 

Samostatnou vnitropodnikovou účetní 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 zhodnocování volných finančních 

prostředků v samostatných portfoliích.
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2.

Lesy České republiky, s.p., měly k 31. 12. 2012 majetkovou účast a rozhodující vliv ve firmách:

• Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Sídlo: Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ: 60913827

Vlastní kapitál: 2011: +195 068 tis. Kč; 2012: k datu účetní závěrky nebyl znám 

Výsledek hospodaření: 2011: +1 158 tis. Kč; 2012: 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.

Předběžné výsledky hospodaření za rok 2012 nesignalizují nutnost korekce ocenění majetkové účasti v této společnosti.

• H.F.C. a.s.

Sídlo: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25939181

Vlastní kapitál: 2011: +111 863 tis. Kč; 2012: k datu účetní závěrky nebyl znám 

Výsledek hospodaření: 2011: +1.949 tis. Kč; 2012: 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 2012 si LČR nechaly provést znalecké ocenění svého podílu v H.F.C. a.s., které stanovilo jeho výrazně nižší tržní 

ocenění než je pořizovací cena. Proto byla v rámci závěrkových operací roku 2012 vytvořena opravná položka ve výši 34 562 tis. Kč 

(výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.2. korekce), kterou byla výše podílu v H.F.C. a.s. korigována na hodnotu 15 438 tis. Kč, což 

odpovídá minimální hodnotě tržního ocenění daného podílu.

• KOMAS a.s. (od 1. 1. 2006 je společnost v likvidaci)

Sídlo: Horova 388, Štětí, IČ: 00380172

Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 30,6 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou uzavřeny.

Akcie KOMAS a.s. byly již k 31. 12. 2004 posouzeny jako neprodejné, a proto byla vytvořena opravná položka ve výši 100% účetní 

hodnoty; k 31. 12. 2012 důvod pro existenci opravné položky trvá (výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.2. korekce).

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní k 31. 12. 2012 LČR v pořizovací ceně 101 153 tis. Kč (výkaz Rozvaha, 

aktiva, řádek B.III.2. brutto).

 Společnost  Počet Jmenovitá hodnota Pořizovací Opravná 

    akcií (kusy) akcií (tis. Kč) cena (tis. Kč) položka (tis. Kč) 

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

 H.F.C. a.s.   83 51 284 49 999 34 562

 Komas a.s.   270 11 151 9 484 9 484
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3.

       2011 2012 

 Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců    3 177 3 213

 Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12.    3 116 3 185

 Mzdové náklady (tis. Kč)    1 086 251 1 156 771 

 Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč)    367 551 388 044

 Sociální náklady (tis. Kč)    51 447 55 706

 Osobní náklady (tis. Kč)    1 505 249 1 600 521

 Počet zaměstnanců v řídicích orgánech (ZVŘO)    19 21

 Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč)    42 808 44 488

 Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč)    15 342 15 500

Za zaměstnance v řídicích orgánech (ZVŘO) se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů a vedoucích odborů. Osobám, 

které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů nebyly poskytovány žádné požitky nad 

rámec všeobecně platných vnitropodnikových směrnic. V roce 2012 byly členům dozorčí rady zaúčtovány odměny v celkové výši 

110 000,- Kč. Každý zaměstnanec v řídicích orgánech má možnost v souladu s platnými zákonnými normami a vnitropodnikovými 

směrnicemi využívat služební automobil k soukromým potřebám.

Roční odměny, kdy přiznání nároku na roční odměny je u LČR vázáno nejen na ekonomické výsledky podniku, ale také na další 

odkládací podmínky (např. schválení nadřízeným zaměstnancem, schválení auditovaného výsledku hospodaření účetní závěrky), 

se účtují do období, ve kterém dojde k jejich schválení a vyplacení. Případný podmíněný závazek z nevyplacených ročních odměn 

za výsledky roku 2012 činí celkem 13 333 tis. Kč (9 888 tis. Kč mzdové náklady, 3 445 tis. Kč náklady na odvody pojistného 

na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění); v roce 2011 byla výše podmíněného závazku celkem 13 880 tis. Kč  

(10 358 tis. Kč mzdové náklady, 3 522 tis. Kč náklady na odvody pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní 

pojištění).

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně 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. 2012 celkem 7 019 tis. Kč (9 127 tis. Kč k 31. 12. 2011). V této 

částce za rok 2012 jsou uvedeny i splátky půjček s dobou splatnosti v roce 2014 a dále, a to ve výši 3 471 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 2011 a 2012 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s platným 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 stavební a strojírenská výroba, přesahuje-li doba 

výstavby období jednoho roku, se oceňuje úplnými vlastními náklady.
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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 ředitele. 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 podle zásad stanovených 

pro daňové odpisy. Roční daňový odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené 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 tabulkou účetních odpisů TAB81M, která je používána v celém podniku v úloze IMA, a ta je sestavena 

podle výše uvedených zásad. Odpisový plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobě neměnný a v průběhu let 2011 

a 2012 nedošlo k jeho změně.

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 účetnictví, 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 jejich 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 pořizovacích cen. Rozdíly vzniklé na účtech 111 a 131 jsou v rozpočtované výši stanoveným procentem 

rozpouštěny 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 podle platných ceníků nebo na základě znaleckého 

posudku.

f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod

V roce 2011 a 2012 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 přepočtu cizí měny, 

způsob stanovení reálné hodnoty a změny reálné hodnoty

a) Odchylky od účetních metod

V letech 2011 a 2012 nedošlo u LČR k odchylkám od metod stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
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b) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku

Opravné položky k pohledávkám se tvoří na pohledávky s prodlením platby delším než 6 měsíců - u těchto 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 v právním vymáhání a k pohledávkám za Agenturou ochrany přírody a krajiny 

České republiky (dále AOPK a bod 6.c.) bez ohledu 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.

Tvorba opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku je popsána v části 2.

Opravná položka ke zboží ve výši 211 tis. Kč, vytvořená na SZ Týniště nad Orlicí jako rozdíl mezi skladovou cenou a prodejní cenou 

zboží k 31. 12. 2011, byla k datu 31. 12. 2012 zvýšena na 221 tis. Kč. Na stejném principu byla na SZ Týniště nad Orlicí  

k 31. 12. 2011 vytvořena opravná položka k výrobkům ve výši 2 712 tis. Kč, a k 31. 12. 2012 byla snížena na 1 558 tis. Kč.

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 cizích měnách nebyly v průběhu let 2011 a 2012 

používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty

Majetek oceňovaný reálnou hodnotou byl v letech 2011 a 2012 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném trhu nebo tržní cenou 

stanovenou statutem cenného papíru.

e) Změny reálné hodnoty

Reálnou hodnotou byl v letech 2011 a 2012 oceněn dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. Jednalo se o podílové listy 

investičních fondů, dlužné cenné papíry a směnky. Změna reálné hodnoty dlouhodobých podílových listů a dlouhodobých dluhopisů 

je účtována proti položce Rozvahy „Pasiva A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“. 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 dluhopisů 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 účtu 414 

      hodnoty v roce hodnoty v roce k 31. 12. 

 2011     14 884 -- -41 848

 2012     -- 33 121 -8 727
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5.

Rozpis významných položek z Rozvahy

(další jsou uvedeny v bodech 6 až 8)

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

 tis. Kč   2011 2012  Změna zůstkové 

    Pořizovací cena Oprávky Pořizovací cena Oprávky ceny 2012 

 Software  402 725 216 943 528 701 312 072 30 847

 Lesní hospodářské plány 239 225 99 786 285 350 112 003 33 908

b) Rozpis významných přírůstků dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestovaných prostředků

 Pořizovací cena v tis. Kč    2011 2012 

 Budovy a stavby    859 622 993 615

 – z toho: bytová výstavba, lesovny    4 489 3 080

    správní a provozní budovy    89 310 78 430

    lesní cesty    470 358 530 186

    hrazení bystřin a odvodnění lesních půd    295 465 381 919

 Stroje, přístroje, zařízení    72 767 66 089

 – z toho: stroje pro lesnictví    7 903 8 699

    nákladní auta    1 407 8 258

    osobní auta    45 107 30 006

    počítače a ostatní přístroje    18 350 19 126

Významnější tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku byly:

 Pořizovací cena v tis. Kč    2011 2012 

 Budovy a stavby nebytové    106 526 52 844

 – z toho: stavby    57 279 37 421

    – prodané    38 036 7 159

    – předané (restituce)    8 722 25 665

    – likvidace z důvodu opotřebení či havárií    10 521 4 597

    budovy    49 247 15 423

    – prodané    48 153 11 684

    – předané (restituce)    22 45

    – likvidace z důvodu opotřebení či havárií    1 072 3 694

 Stroje, přístroje, zařízení    13 897 20 389

 – z toho: nákladní auta    5 420 8 369

    osobní auta    8 477 12 020
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c) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí

 tis. Kč  2011 2012 Změna 

     Pořizovací Oprávky Pořizovací Oprávky zůstatkové 

     cena  cena  ceny 2012 

 Stroje, přístroje a zařízení 1 345 480 1 088 151 1 375 150 1 170 928 -53 107

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 117 556 111 011 122 806 117 794 -1 533

d) Největší a nejvýznamnější složkou majetku byly pozemky. V roce 2012 došlo k těmto změnám:

 2012   Lesní půda Ostatní půda Celkem 

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

 Stav k 1. 1. 51 699 896 13 457 361 1 630 906 270 505 53 330 802 13 727 866

 Přírůstek celkem 693 945 174 223 74 760 12 138 768 705 186 361

 – Převod práva hospodaření 25 948 5 823 21 531 2 210 47 479 8 033

 – Nákup (směna) 37 519 2 597 13 807 417 51 326 3 014

 – Ostatní   630 478 165 803 39 422 9 511 669 900 175 314

 Úbytek celkem 800 037 207 314 57 665 10 028 857 702 217 342

 – Restituce  144 635 38 280 1 401 365 146 036 38 645

 – Prodej (směna) 8 586 2 281 9 639 876 18 225 3 157

 – Ostatní   646 816 166 753 46 625 8 787 693 441 175 540

 Stav k 31. 12. 51 593 804 13 424 270 1 648 001 272 615 53 241 805 13 696 885

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 2011 uvádí následující tabulka:

 2011   Lesní půda Ostatní půda Celkem 

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

 Stav k 1. 1. 51 681 840 13 459 753 1 345 257 261 159 53 027 097 13 720 912

 Přírůstek celkem 804 869 200 684 380 672 24 489 1 185 541 225 173

 – Převod práva hospodaření 23 381 5 242 311 969 14 232 335 350 19 474

 – Nákup (směna) 33 108 2 080 25 933 635 59 041 2 715

 – Ostatní   748 380 193 362 42 770 9 622 791 150 202 984

 Úbytek celkem 786 813 203 076 95 023 15 143 881 836 218 219

 – Restituce  74 217 19 557 2 522 507 76 739 20 064

 – Prodej (směna) 7 023 1 903 40 724 1 695 47 747 3 598

 – Ostatní   705 573 181 616 51 777 12 941 757 350 194 557

 Stav k 31. 12. 51 699 896 13 457 361 1 630 906 270 505 53 330 802 13 727 866

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 vyčíslování každý rok. Poslední vyčíslení ocenění 

lesních porostů bylo provedeno v roce 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. 
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Ocenění lesních porostů vyjadřuje následující tabulka:

 v mil. Kč    Cena za 1 m2 v Kč 2011 2012 

 Tržní hodnota dle metody LČR    11,30 152 068,2 151 694,3

 Úřední cena dle vyhlášky MF č. 3/2008 Sb.    25,52 343 431,9 342 587,4

 Cena dle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.    57,00 767 069,6 765 183,4

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. 2012 činila celková délka oplocenek 16 595 km.

 km       2011 2012 

 Oplocení       16 236 16 595

f) Ostatní tituly dlouhodobého finančního majetku

K 31. 12. 2012 bylo v účetnictví evidováno 7 termínovaných vkladů dlouhodobého charakteru v celkové výši 5 000 000 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 2011 a 2012 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 odloženou daňovou pohledávkou k této účetní rezervě 

neuvažuje.

Odložená daň se též nepočítá z možných daňových dopadů účetních rezerv na indexaci cen a k platbám AOPK (blíže bod 6.c.). 

Rozdíl z titulu odlišného účetního a daňového pohledu v případě obou rezerv LČR nepovažuje ve střednědobém horizontu za reálný, 

zejména proto, že pravděpodobnost konečných pravomocných soudních rozhodnutí ve střednědobém horizontu je velmi nejistá. 

Jelikož nelze ve střednědobém horizontu očekávat návrat, resp. rozpuštění těchto účetních rezerv, přiklonily se LČR z hlediska 

opatrnosti k nezahrnutí těchto rozdílů do výpočtu odložené daně. Případná tvorba odložené daně k oběma rezervám by se projevila 

jako odložená daňová pohledávka, a to ve výši 107 125 tis. Kč, což by znamenalo snížení níže uvedeného a vykázaného odloženého 

daňového závazku (a odložené daně) na 34 091 tis. Kč.

Jiné přechodné rozdíly (např. účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám) pro zjišťování odložené daně nebyly použity.
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Výpočet (rozpis) odložené daně:

 v tis. Kč      2011 2012 

 Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku     - 662 801 - 743 245

 Základna pro výpočet odložené daně     - 662 801 - 743 245

 Sazba daně v následujícím období     19 % 19 %

 Odložená daň (závazek) celkem     -125 932 - 141 216

c) Rozpis a popis rezerv za léta 2011 a 2012

 tis. Kč   Rezerva Rezerva Rezerva na Rezerva Rezerva 

     na pěstební na rekonstrukci nevyčerpanou na indexaci k platbám 

     činnost porostů dovolenou cen AOPK 

      Krušných hor    

 31. 12. 2012 2 867 896 0 0 529 394 34 422

 Tvorba 2012 1 720 041 0 0 0 0

 Čerpání 2012 1 722 557 61 521 0 0 0

 31. 12. 2011 2 870 412 61 521 0 529 394 34 422

 Tvorba 2011 1 684 292 0 0 529 394 34 422

 Čerpání 2011 1 802 208 31 898 28 995 0 0

 31. 12. 2010 2 988 328 93 419 28 995 0 0

Rezerva na pěstební činnost je 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 2012 byla vytvářena podle stejných pravidel jako v předchozích letech (nebyla změněna ani metoda ani 

způsob tvorby a čerpání rezervy), avšak tvorba rezervy není vykazována jako daňově uznatelný náklad a vytváří se účetní rezerva 

(Rozvaha, pasiva B.I.4.). K 31. 12. 2012 je vytvořena pouze účetní rezerva na pěstební činnost.

Rezerva na rekonstrukci porostů Krušných hor byla vytvořena v roce 2004 v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb.  

(bod 15. Přílohy k zákonu č. 593/1992 Sb.) na pokrytí nákladů spojených s obnovou porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou 

skladbou v oblasti Krušných hor. Rezerva byla určena na náklady spojené s rekonstrukcí porostů v letech 2006 až 2012, které nejsou 

zahrnuty v rezervě na pěstební činnost. V roce 2012 byla rezerva plně vyčerpána, případně zrušena.

V roce 2010 byla vytvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 28 995 tis. Kč (21 503 tis. Kč mzdové náklady, 7 492 tis. Kč 

náklady na sociální zabezpečení). Rezerva byla vytvořena na náklady, které se v budoucnosti stanou zvýšenými osobními náklady 

v případě proplacení dovolené bez jejího čerpání. V roce 2011 byla účelnost existence rezervy přehodnocena ve smyslu minimální 

možnosti významného čerpání rezervy a rezerva byla zrušena.

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 podaných i potencionálních soudních žalob 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. 2012 byl inventarizací zjištěn přetrvávající důvod pro tvorbu rezervy, a to v zaúčtované výši. 
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V roce 2011 byla vytvořena rezerva k platbám AOPK, a to ve výši žaloby AOPK, která žaluje LČR o navrácení uhrazených náhrad, 

kdy AOPK tvrdí, že LČR nejsou legitimovány domáhat se nároku na finanční náhradu újmy za ztížené lesní hospodaření. Rezerva se 

vztahuje ke všem nepromlčeným platbám přijatým LČR od AOPK. V souladu s žalobou a rizikem nesplacení existujících pohledávek 

LČR též vytvořily 100% opravné položky na všechny pohledávky za AOPK (viz bod 4.2.b.). K 31. 12. 2012 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 příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti vyplývající z výplaty mezd za prosinec běžného účetního období (v tis. Kč):

        2011 2012  

        31 246 34 736

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):

        2011 2012 

        13 413 15 098

f) K datu roční účetní závěrky LČR neevidují žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. 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      2011 2012 

 Dotace na pořízení lesních hospodářských plánů    0 0

 Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem)    180 237 257 735

 – z toho náhrady ve veřejném zájmu související se správou vodních toků (zejména na protipovodňová opatření)  159 020 224 099

 Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem)    195 184 175 316

 – z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích    12 573 11 174

 – z toho náhrady dle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích    7 871 6 323

 – z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb.    3 200 2 816

 – z toho dotace MZe na vodní hospodářství    34 772 43 772

 – z toho dotace EU    64 993 22 122

h) Informace o nákladech za statutární audit

Náklady na povinný audit účetní závěrky v roce 2012 činily 1 572 tis. Kč (v roce 2011 1 716 tis. Kč). Statutární auditor jiné služby než 

audit účetní závěrky nevykonává.
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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    2011   2012  

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

 Položka III.1. Tržby z prodeje DM 768 136 719 871 48 265 231 869 194 743 37 126

 Položka F.1. Zůstatková cena DM 171 045 165 602 5 443 41 825 33 544 8 281

 Rozdíl    597 091 554 269 42 822 190 044 161 199 28 845

j) Informace o převzetí dlouhodobého majetku od rušené ZVHS

V roce 2011 převzaly LČR od Zemědělské vodohospodářské správy (všude v textu ZVHS) v rámci jejího rušení dlouhodobý majetek 

v účetní hodnotě 896 154 tis. Kč a lesní pozemky ve výši 15 tis. Kč. V roce 2012 proběhlo dokončení převzetí majetku ve výši  

7 495 tis. Kč. Pro ocenění přebíraného majetku byla použita metoda stanovená Českým účetním standardem č. 13 v bodu 3.6.

k) Na řádku Rozvahy „D.I.3. DPH k uplatnění v lednu 2013“ se vykazuje DPH na vstupu, která je vyčíslena na daňových dokladech, 

obdržených v lednu 2013 a zaúčtovaných do roku 2012, a to ve výši 29 442 tis. Kč (v roce 2011 to bylo 58 961 tis. Kč). Tato DPH je 

celá plně nárokována v daňovém přiznání k DPH za leden 2013. 

7.

a) Pohledávky k 31. 12.

 tis. Kč      2011 2012 

 Celkem krátkodobé pohledávky z obch. styku (brutto); řádek Aktiva C.III.1. AktivaC.III.1.   2 251 208 2 063 885

 – z toho pohledávky ve splatnosti celkem    1 745 321 1 358 824

 – z toho pohledávky po splatnosti celkem    505 887 705 061

 – z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů    377 794 447 262

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

 – z toho pohledávky v právním vymáhání    83 792 136 759

 – z toho pohledávky v insolvenčním, konkursním a vyrovnávacím řízení    270 896 479 678

 Pohledávky v cizí měně    2 151 6 604

V roce 2012 došlo k poklesu celkové výše pohledávek z obchodního styku. Současně se ale navýšila hodnota pohledávek 

po splatnosti a hodnota pohledávek v insolvenčním, konkursním a vyrovnávacím řízení (obé cca o 200 mil. Kč) – tento negativní 

posun byl zapříčiněn vstupem firmy LESS&FOREST s.r.o. do insolvenčního řízení (k 31. 12. 2012 jsou pohledávky za firmou 

LESS&FOREST s.r.o. v účetnictví LČR evidovány ve výši 217,4 mil. Kč.).
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Pohledávky k podnikům ve skupině z běžných obchodních vztahů k 31. 12. 2012 činí 3 391 tis. Kč. Jedná se o pohledávky vůči firmě 

HLDS, a.s., stejně jako v předchozích letech i tyto pohledávky jsou všechny ve splatnosti.

 tis. Kč      2011 2012 

 Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů    609 3 391

Pohledávky k podnikům ve skupině z rozděleného zisku eviduje LČR k 31. 12. 2012 ve výši 213 tis. Kč, a to vůči H.F.C. a.s. (výkaz 

rozvaha řádek C.III.3 aktiva).

b) Závazky k 31. 12.

 tis. Kč      2011 2012 

 Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů    0 0

 Závazky se splatností delší než 5 let    0 0

 Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli    5 677 8 937

Jsou-li závazky po lhůtě splatnosti, jedná se o závazky vyplývající z obchodního styku s obchodním partnerem, 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 2012 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, činily 10 911 tis. Kč 

(2 809 tis. Kč v roce 2011). Tato částka byla zároveň zaúčtována dle platné metodiky na účet 385 – Příjmy příštích období, vzhledem 

k tomu, že k 31. 12. 2012 (případně 2011) nebyl vklad zapsán do katastru nemovitostí. Částka 10 911 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 3 120 tis. Kč (v roce 2011 byly ve výši 5 655 tis. Kč). Všechny tyto závazky 

jsou k firmě HLDS, a.s., a jsou ve splatnosti.

c) Finanční pronájem k 31. 12.

V letech 2011 a 2012 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      2011 2012 

 Najatý dlouhodobý majetek    604 671

e) Podnik nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem. Věcná břemena jsou evidována v rámci 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 věcné břemeno nemá charakter dlouhodobého majetku. Vliv věcných břemen 

na nakládání s majetkem podniku jako celku nemá významný charakter.
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f) Souhrnná výše drobného hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12. činila v tis. Kč:

 tis. Kč      2011 2012 

 Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze    267 182 270 088

g) Souhrnná výše dlouhodobého majetku pořízeného ze 100% dotace a vedeného na podrozvahových účtech k 31. 12. 

činila v tis. Kč:

 tis. Kč      2011 2012 

 Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace    174 293 175 154

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 2012.

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. 

Kromě toho dochází k přijetím a předáním majetku v souvislosti s rozhodnutími Vlády ČR, Ministerstva 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. 2012 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 dlouhodobého 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.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za roky 2011 a 2012 (v záhlaví je uveden řádek v pasivech ve výkazu Rozvaha):

 tis. Kč   Kmenové Změny Kapitálové Oceňovací Zákonný Ostatní 

     jmění základního fondy rozdíly rezervní fondy 

      kapitálu   fond ze zisku 

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

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

 Saldo změn 2012 0 +332 057 - 138 868 +33 121 0 -291 732

 Zvýšení 2012 0 +368 850 +520 481 +33 121 0 +63 078

 Snížení 2012 0 - 36 793 - 659 349 0 0 -354 810

 31. 12. 2011 5 818 759 5 553 854 51 608 258 - 41 848 1 251 283 4 227 127

 Saldo změn 2011 0 +1 094 544 - 21 312 - 14 884 0 +2 341 352

 Zvýšení 2011 0 +1 117 037 + 521 424 0 0 +2 600 041

 Snížení 2011 0 - 22 493 - 542 736 - 14 884 0 - 258 689

 31. 12. 2010 5 818 759 4 459 310 51 629 570 - 26 964 1 251 283 1 885 775

Rozpis změn kmenového jmění:

 tis. Kč       2011 2012 

 Saldo změn – z toho:     +1 094 544 +332 057

 – změny z delimitace     +19 537 +13 066

 – úbytek z důvodů restitucí     -2 522 -1 401

 – čerpání fondu investičního rozvoje     +181 375 +312 898

 – převod majetku od ZVHS     +896 154 +7 495

Rozpis změn kapitálových fondů:

 tis. Kč       2011 2012 

 Saldo změn – z toho:     -21 312 -138 868

 – změny z delimitace     +22 352 -19 920

 – vydání lesní půdy z důvodu restitucí     -74 217 -144 635

 – dary, nálezy, bezúplatné převody     +30 553 +25 687

Rozdělení zisku z roku 2010 a 2011 bylo zúčtováno v roce 2011 a 2012 vždy dle rozhodnutí zakladatele, který rozhodl na základě 

návrhu dozorčí rady:

 tis. Kč       2011 2012 

 Zisk účetního období rozdělen do:     2 558 294 4 225 259

 – fondu kulturních a sociálních potřeb     21 066 21 467

 – fondu investičního rozvoje     2 537 228 0

 – ponechání na účtu nerozděleného zisku     0 4 203 792



85Výroční zpráva 2012

9.

Výnosy z běžné činnosti

 tis. Kč       2011 2012 

 Výnosy z běžné činnosti     13 261 039 13 138 094

 – výnosy provozní činnosti     12 832 251 12 280 985

 – finanční činnosti     428 788 857 109

 Výnosy z prodeje vlastních výrobků     10 952 507 9 579 599

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 závěrky 2012 byly tyto žaloby postupně ukončovány zamítnutím žaloby, popř. odmítnutím podaných dovolání k Nejvyššímu 

soudu nebo zpětvzetím jednotlivých podaných žalob samotnými žalobci. V soudních případech, které nebyly dosud ukončeny, 

očekávají LČR také plný úspěch ve věci, a to vzhledem k již vydaným soudním rozhodnutím. Z tohoto důvodu nebylo třeba zohlednit 

náklady související s možnými výsledky právních sporů v bilanci k 31. 12. 2012.

V roce 2004 podal CE WOOD, a. s., žalobu na náhradu škody a úhradu přiměřeného zadostiučinění v celkové výši přesahující  

3,7 mld. Kč, o níž dosud nebylo rozhodnuto. V roce 2008 obdržel státní podnik fakturu od společnosti CE WOOD, a. s., na částku 

cca 4,869 mld. Kč za údajnou škodu způsobenou při řešení lesnických zakázek. Tuto fakturu považují LČR za zcela bezpředmětnou 

a tuto v den doručení zaslaly společnosti zpět jako bezdůvodnou. V rámci probíhajících soudních řízení v roce 2012 se společnost 

CE WOOD pokoušela neúspěšně přerušovat soudní řízení s odkazem na nutnost předložit některé předběžné otázky k Evropskému 

soudnímu dvoru. Soudní řízení stále trvá, ale LČR předpokládají zamítnutí žalob a úspěch ve věci. 

Rozhodnutím ÚOHS ze dne 10. 12. 2009 byla LČR uložena pokuta ve výši 1 000 000 Kč související se smlouvami a službami v oblasti 

informačních a komunikačních technologií a služeb uzavřenými v roce 2007. Toto rozhodnutí bylo i přes podaný rozklad potvrzeno 

v roce 2010 a stalo se pravomocným. Zaplacená pokuta je v probíhajícím soudním řízení vymáhána po bývalém zaměstnanci. 

Současně probíhají i trestní řízení v dané věci s bývalými zaměstnanci. Rozhodnutím ÚOHS ze dne 21. 10. 2010 ve věci dodávek 

kancelářského materiálu byla LČR uložena pokuta ve výši 300 000 Kč. Podaný rozklad proti rozhodnutí byl zamítnut v roce 2011 

a rozhodnutí tak nabylo právní moci. Proti rozhodnutí předsedy ÚOHS byla podána správní žaloba. Soudní řízení stále trvá. 

Rozhodnutím ÚOHS ze dne 24. 9. 2012 bylo vydáno nepravomocné rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 1 000 000 Kč v souvislosti 

s dodávkami osobních ochranných pracovních prostředků. LČR podaly rozklad, kterému předseda ÚOHS vyhověl a rozhodnutí zrušil. 

V dané věci probíhá nové řízení o uložení pokuty v prvním stupni. 



86 Lesy České republiky, s.p.

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 žaloby o určení neplatnosti Smluv o provádění komplexních lesnických činností a smluv souvisejících 

za období 2012+ a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši 6,36 mld. Kč. LČR tyto nároky zcela neuznávají, považují je 

za zcela účelové a fiktivní s tím, že takové žaloby nemají žádnou oporu v platném právu. V současné době probíhá příprava vyjádření 

k těmto žalobám. 

V souvislosti s probíhajícím šetřením podezření ze spáchání trestného činu týkajících se zadávání veřejných zakázek na dodávky 

v oblasti IT služeb od roku 2008 vyhlásilo vedení LČR veřejnou zakázku na vypracování znaleckého posudku – posouzení vybraných 

veřejných zakázek LČR, s. p., v oblasti ICT.

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 majetku oprávněných osob a stala se předmětem majetkové křivdy, kterou utrpěla 

oprávněná osoba. Dle předmětného zákona LČR blokují pro vydání majetku dle ZCR 142 tisíc ha pozemků. 

Kromě výše uvedených nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí potenciální ztráty, a nebyly na ně 

vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mezi datem sestaveni 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 bankovních účtech, tj. finanční majetek vykázaný 

v Rozvaze, v aktivech na řádcích C.IV.1. a C.IV.2.
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Přehled o peněžních tocích 2011 a 2012 (v tis. Kč)    

    
 Označení Text    Řádek 2012 2011 

 P.   Stav peněžních prostředků na začátku období   01 6 072 273 2 468 524

   PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)   

 Z.  Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   02 5 478 300 5 275 195

 A.1.  Úpravy o nepeněžní operace    03 659 915 497 070

 A.1.1.  Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st. aktiv apod.  04 688 264 661 551

 A.1.2.  Změna stavu opravných položek a rezerv    05 358 780 504 682

 A.1.3.  Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv    06 -190 043 -597 091

 A.1.4.  Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů)  07 -276 -42

 A.1.5.  Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok  08 -187 748 -100 707

 A.1.6.  Případné opravy o ostatní nepeněžní operace   09 -9 062 28 677

 A. *  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami  10 6 138 215 5 772 265

 A.2.  Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu   11 -3 559 301 -696 377

 A.2.1.  Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti  12 -3 119 398 -1 499 890

 A.2.2.  Změna stavu závazků, dotací, pasivního čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 13 -731 932 358 448

 A.2.3.  Změna stavu zásob    14 -2 328 81 214

 A.2.4.  Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 15 294 357 363 851

 A. **  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami  16 2 578 914 5 075 888

 A.3.  Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků   17 -19 -1 312

 A.4.  Přijaté úroky    18 187 767 102 019

 A.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr. daň za min. období  19 -1 055 006 -1 070 206

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

 A.7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku    21 276 42

 A. ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti    22 1 711 932 4 106 431

   PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI   

 B.1.  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv    23 -1 279 871 -1 214 980

 B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv    24 231 869 768 136

 B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám    25 0 0

 B. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti   26 -1 048 002 -446 844

   PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ   

 C.1.  Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků  27 15 284 -20 271

 C.2.  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky   28 -2 647 -35 567

 C.2.1.  Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu  29 -2 346 0

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

 C.2.3.  Další vklady společníků a akcionářů    31 0 0

 C.2.4.  Úhrada ztráty společníky    32 0 0

 C.2.5.  Přímé platby na vrub fondů    33 -301 -35 567

 C.2.6.  Vyplacené dividendy či podíly na zisku, vč. zaplacené srážkové daně  34 0 0

 C. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti   35 12 637 -55 838

 F.  Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků   36 676 567 3 603 749

 R.  Stav peněžních prostředků na konci období    37 6 748 840 6 072 273

 S.  Skutečný stav peněžních prostředků na konci období   38 6 748 840 6 072 273

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

Datum sestavení účetní závěrky: 22. 4. 2013
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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 podniku.

V období mezi sestavením účetní závěrky (22. 4. 2013) a sestavením výroční zprávy (30. 4. 2013) nedošlo k žádným 

skutečnostem, které by měly vliv na hodnoty zde uvedené. Podnik nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
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VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

BK buk

BO borovice

BRP bříza parita

ČMKBK  Českomoravská komoditní burza Kladno

ČSOP Český svaz ochránců přírody

DB dub

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

KŘ krajské ředitelství

KN katastr nemovitostí

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
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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

2012 was the most successful year for the state-owned 

enterprise Lesy České republiky (Forests of the  

Czech Republic, “LCR”) in its history to date. Ninety per  

cent of its profits were sales from forest management.  

LCR has exclusively remained a forestry company, with its 

main task being the due care of forests.

The record-breaking profit was mostly owed to very good 

prices of timber, but also to favourable prices that the 

Company paid for carrying out forestry activities. For several 

years now, public tenders have helped create a strongly 

competitive environment, enabling the Company to achieve 

stable and excellent economic results.

In line with valid legislation and approved forest management 

plans, the Company has continued to provide for high-quality 

performance of all activities related to due care of forests 

and succeeded in retaining the PEFC certificate in 2012 for 

another three-year period. This prestigious PEFC certificate 

is proof of sustainable management of the territories 

administered by LCR.

2012 was also extremely favourable in terms of the minimal 

occurrences of natural calamities, having only contributed 

less than 10% to total timber production. In the crucial area 

of protecting woods against bark beetles, the Company was 

able, despite unfavourable weather conditions, to keep the 

volume of felling due to bark beetles at a level comparable to 

that of the previous two years.

At the end of March, the Company announced an open 

tender for forestry work on one-fifth of the managed area 

for a period of one to five years from 2013. Contracts were 

concluded with the winners of the tender between October 

and November.

Between May 25 and 28, the forest stand between Bzenec, 

Strážnice and Ratíškovice in the Hodonín area was hit by fire, 

which damaged 165 hectares of woods. It was the largest 

forest fire of the past decade.

In early July, strong winds, storms and torrential rains around 

Hradec Králové caused local windbreaks.

On October 1, the Regional Court in Prague initiated 

insolvency proceedings with respect to the debtor  

LESS & FOREST s.r.o., a company that had been carrying out 

forestry activities for LCR at 32 Contract Territorial Units (CTU) 

as its contractual partner. That same month, the Company 

rescinded the contracts with this contractual partner in all 

CTUs.

As of November 30, Svatopluk Sýkora resigned from the 

office of Chief Executive Officer. Michal Gaube, Economic 

Director of LCR, was then put in charge of the Company’s 

management.

Over the course of 2012, the Company organized more 

than 800 awareness-raising events for the general public 

about forests and forestry, be they in the form of lectures, 

discussions, outings or, most frequently, events such as  

“A Day with LCR.” These events took place gradually in all 

regions of the Czech Republic and attracted nearly  

100 thousand visitors.

LCR concluded the year 2012 with a profit before tax in the 

amount of CZK 5.478 billion. Total timber production was 

7.84 million m3; the Company succeeded in regenerating  

13.1 thousand hectares of forest, with the share of soil-

improving and strengthening tree species in the first 

regeneration being 42.7%, and acute improvement of the 

timber stand under 40 years of age being done on  

36.4 thousand hectares of woods.
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DIE HAUPTSÄCHLICHEN EREIGNISSE DES JAHRES

Das Jahr 2012 war für Lesy ČR das erfolgreichste in 

der ganzen Unternehmensgeschichte. Das erreichte 

wirtschaftliche Ergebnis wurde dabei zu 90 % aus der 

Waldbewirtschaftung gebildet und LČR bleibt somit 

weiterhin ausschließlich ein auf Forstwirtwirschaft orientiertes 

Unternehmen.

Das erreichte wirtschaftliche Rekordergebnis beruht vor 

allem auf sehr günstigen Holzpreisen. Doch auch auf 

Preisen, die das Unternehmen für durchgeführte förstliche 

Tätigkeiten bezahlt. Seit mehreren Jahren zeigt sich, dass 

durch öffentliche Aufträge ein stark konkurrenzfähiges 

Wettbewerbsumfelds geschaffen und so stabile und gute 

ekonomische Ergebnisse erreicht werden können.

Im Einklag mit gültiger Legislative und verabschiedeten 

Waldwirtschaftsplänen wurden kontinuierlich und auf 

hohem Niveau sämtliche Aktivitäten, die mit ordentlicher 

Waldpflege zusammenhängen, abgesichert. Folglich konnte 

das Unternehmen auch im Jahr 2012 erfolgreich das Zertifikat 

PEFC auf weitere drei Jahre verteidigen. Das prestigeträchtige

Zertifikat PEFC ist ein Beleg für eine dauerhaft nachhaltige 

Bewirtschaftung auf dem vom LČR verwalteten Gebiet.

Das Jahr 2011 lässt sich als sehr günstig auch hinsichtlich 

des minimalen Auftretens von Naturkatastrophen, derer 

Anteil sich unter 10% der gesamten Holtznutzung hielt, 

bezeichnen. Im wichtigen Bereich des Waldschutzes gegen 

den Borkenkäfer gelang es trotz ungünstigen Wetters 

das Volumen des verarbeiteten Borkenkäferholz auf 

vergleichbaren Stand mit den letzten zwei Jahren zu halten.

Ende März schrieb LČR eine öffentliche

Ausschreibung für Forstarbeiten ab 2013 für den Zeitraum 

von einem bis zu fünf Jahren aus, und zwar auf ein Fünftel 

des bewirtschafteten Gebietes. Die Verträge wurden mit den 

Gewinnern im Oktober und November unterschrieben.

Am 25. – 28. Mai wurde das Gebiet zwischen Bzenec, 

Strážnice und Ratíškovice im Bezirk Hodonín von einem 

Waldbrand, der eine Waldfläche von 165 ha beschädigte, 

heimgesucht. Es handelte sich somit um den größten 

Waldbrand des letzten Jahrzehntes. Anfang Juli verursachten 

rund um Hradec Králové starker Wind, Stürme und heftige 

Regen etliche lokale Baumbrüche.

Am 1. Oktober gab das Kreisgericht in Prag die  

Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen den Schuldner  

LESS & FOREST s.r.o., den Vertragspartner von LČR, der 

förstliche Tätigkeiten auf 32 SÚJ ausübte, bekannt. Noch 

im gleichen Monat trat das Unternehmen vom Vertrag mit 

diesem Vertragspartner ab, und zwar auf allen SÚJ.

Zum 30. November dankte der Generaldirektor Ing. Svatopluk 

Sýkora ab. Mit der Leitung des Unternehmens wurde Ing. 

Michal Gaube, ökonomischer Direktor von LČR, beauftragt.

Das ganze Jahr 2012 durch organisierte LČR mehr als  

800 kulturelle Veranstaltungen für breite Öffentlichkeit mit 

dem Thema Wald und Forstwirtschaft. Diese hatten u.a. die 

Form von Vorlesungen, Gesprächen, Wanderungen, aber vor 

allem das Format „Ein Tag mit LČR“. Diese Veranstaltungen 

fanden schrittweise in allen Regionen statt und wurden von 

beinahe 100 Tausend Besuchern heimgesucht.

LČR beendeten das Jahr 2012 mit einem wirtschaftlichen 

Ergebnis in Höhe von 5,478 Mrd. CZK. Der Gesamteinschlag 

an Holz erreichte 7,84 Mio. m3, es gelang 13,1 Tsd. ha Wald 

zu erneuern, davon betrug der Anteil an wasserregulierenden 

und verfestigenden Gehölzen bei der Ersterneuerung 42,7 % 

und dringende Züchtung von Beständen bis zu einem Alter 

von 40 Jahren wurde auf 36,4 Tsd. ha Wald durchgeführt.
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HECHOS DESTACADOS DEL AÑO

El año 2012 fue el período del mayor éxito en toda la 

historia de la empresa nacional Lesy České republiky (LČR). 

La entrada obtenida de la economía forestal representa el 

90% del resultado económico alcanzado. LČR, desde luego, 

sigue siendo una empresa exclusivamente forestal cuya tarea 

principal consiste en cuidar debidamente el bosque.

El resultado económico extremadamente bueno fue alcanzado 

especialmente gracias a los precios de la madera que son muy 

buenos, tal y como los precios que la empresa pagará por 

los trabajos forestales realizados. Varios años se ha podido 

confirmar que un concurso público logra crear un fuerte 

entorno competitivo y alcanzar, de esta manera, resultados 

económicos estables y muy buenos.

En conformidad con la legislación vigente y los planes 

económicos forestales autorizados se han podido asegurar, 

de modo permanente y con alto nivel, todas las actividades 

relacionadas con el cuidado correcto del bosque. En 2012 

la empresa defendió con éxitos la certificación PEFC para el 

siguiente período de tres años. El certificado prestigioso PEFC 

es muestra de la situación económica estable en el territorio 

administrado por LČR.

El año 2012 se puede considerar como muy favorable 

también del punto de vista de la cantidad mínima de 

calamidades naturales cuya parte se ha mantenido debajo del 

límite de 10% del beneficio total de la explotación. Gracias 

a la importantísima protección del bosque contra bostrigos 

se ha podido lograr, a pesar de que el tiempo a veces es 

desfavorable, conservar el total de madera atacada por 

bostrigo a un nivel que sea similar a los últimos dos años.

Al final del mes de mazro la empresa anunció el proceso 

de encargos de trabajos forestales, a partir del 2013, por 

el tiempo de uno a cinco años, para 1/5 parte del territorio 

administrado. Los contratos se han ido formalizando con los 

ganadores del concurso desde octubre hasta noviembre.

En el período de 25 a 28 de mayo hubo un incendio en los 

bosques entre Bzenec, Strážnice y Ratíškovice en la región de 

Hodonín. Este incendio dañó 165 hectáreas de la superficie 

foreste. Fue el incendio forestal de mayor envergadura en la 

última década. 

 

A principios del mes de julio cerca de Hradec Králové hubo 

un viento fuerte y las lluvias intensas quebraron árboles (un 

problema local).

El 1ro de octubre el Tribunal Provincial de Praga inició  

el proceso de insolvencia contra el deudor  

LESS & FOREST s.r.o. (S.L.) – socio contractual de la empresa 

LČR que ejercía trabajos forestales en 32 SÚJ. Ese mismo mes 

la empresa renunció a los contratos formalizados con este 

socio contractual, en todas las SÚJ.

Ing. Svatopluk Sýkora resignó al cargo de director general 

el 30 de noviembre. La dirección de la empresa fue 

encomendada a Ing. Michal Gaube quién fue asignado al 

cargo de director económico de la empresa LČR.

Por todo el año 2012 la empresa organizó más de 800 eventos 

educativos para la población acerca del bosque y el sector 

forestal, todos en forma de conferencias, debates, visitas, 

especialmente eventos de tipo “un día con LČR”.  

En estos eventos participaron casi 100 mil visitantes, llegaron 

a efectuarse consecutivamente en todas las regiones de la 

República Checa.

El año 2012 de la empresa LČR terminó con un resultado 

económico antes de aplicar el impuesto que ascendió a 

5,478 mil millones de coronas checas. El beneficio total de 

la explotación ascendió a 7,84 millones de m3 de madera, 

se ha logrado restablecer el 13,1 mil hectáreas de bosque, 

de ello la parte de los maderables de melioración y refuerzo, 

en el primer restablecimiento, llegó a formar el 42,7 % y la 

educación intensa de las vegetaciones de hasta 40 años de 

edad fue efectuada en 36,4 miles de hectáreas de bosque.
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