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Nesmrtelnou hymnu slíbil jsem kdys lesům.
Snadno přísahy se činí v líbánkách.
Slíbil jsem ji stromům, zvěři, hmyzu, vřesům.
Milovali jsme se v rozkošnických snách.

Z radostí a míru vzcházejí mé sloky,
smutků překonaných bývá na nich pel…
Unikl jsem z města mílovými kroky,
k zdroji věčné něhy blah jsem odešel.

Stanislav Kostka Neumann
z Knihy lesů, vod a strání
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Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

je mi potěšením komentovat výsledky činnosti státního podniku Lesy České republiky za rok 2015. Na jeho 
začátku jsme si stanovili nelehký úkol, kterým bylo zejména navázat na vysoký standard ekonomické 
výkonnosti a dále prohlubovat aktivity celospolečenského významu při tradičně vysokém standardu les-
nického hospodaření.

Rok 2015 můžeme hodnotit jako úspěšný. Z hlediska dosaženého provozního hospodářského výsledku se 
jedná o rok naprosto srovnatelný s rokem předešlým, a to i přes těžby nižší o 300 tis. m3 a současně při 
rekordně vysokém podílu nahodilých těžeb, které tvořily z celkových těžeb 48 %. Důvodem tohoto stavu 
bylo extrémní počasí, jež se projevilo zejména mimořádným srážkovým deficitem a ve spojení s vysokými 
teplotami, silnou fruktifikací dřevin, houbovým napadením a podkorním hmyzem došlo v oblasti střední 
a severní Moravy k poměrně silnému chřadnutí smrkových porostů.

Nevyhnuly se nám ani živelní pohromy. Tentokrát to byly vrcholkové kalamity a počátkem léta pak i větrné 
smrště. Nadále pokračoval boj s kloubnatkou, chalarou či následky rojení chrousta v oblasti Moravské 
Sahary. Mnohdy se zdá, že si s námi příroda doslova zahrává a že lesníci jen stěží nacházejí vhodné 
nástroje na zvládnutí situace. Do jisté míry tomu tak skutečně je, nicméně jsem přesvědčen, že dokážeme 
reagovat v rámci možného a s plnou zodpovědností, aby bylo pro zvládnutí věci učiněno maximum. Za to 
bych chtěl všem kolegům upřímně poděkovat!

V roce 2015 začala platit Koncepce strategického rozvoje podniku schválená Ministerstvem zemědělství. 
V souladu s ní jsme zahájili sociální program a upravili soutěžní podmínky lesnické zakázky. Sezónní práci 
tak u podniku nalezlo zhruba 170 nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce. Zvýšil se také počet 
soutěžních jednotek, takže se lesnické zakázky státního podniku otevřely více uchazečům. Příležitost 
ucházet se o ně tak dostaly i menší regionální firmy.

Organizační struktura podniku byla upravena tak, aby lépe odpovídala stavu spravovaného majetku 
po ukončení procesu církevních restitucí, kdy jsme dospěli k dohodám o vydání více než 100 tis. ha les-
ních pozemků. Důsledkem těchto organizačních změn byla redukce počtu lesních správ. V zájmu vyrovná-
ní objemů výrobních úkolů krajských ředitelství došlo u některých z nich ke změnám v působnosti.

Prioritou vedení podniku je vytvoření solidních pracovních podmínek pro zaměstnance s cílem lepšího 
zajištění úkolů. V tomto zájmu bylo rozhodnuto o obnově vozového parku, byl zřízen výstrojní sklad pro 
provozní oděvy, které kvalitou splňují nároky provozu, došlo ke zřízení podpory pro užívání podnikových 
bytů či náhrady za používání vlastních prostor k služební kanceláři.

Otevřená komunikace je pro nás zásadní, a proto jsme v průběhu roku přikročili k několika zaměstnanec-
kým anketám. Před započetím prací nad novou kolektivní smlouvou jsme připravili anketu stran spoko-
jenosti zaměstnanců se svými pracovními podmínkami, zajímal nás názor kolegů na nové stejnokroje, 
ale i korupci v podniku. Zaměstnanci například hlasovali pro interprety na 20. ročníku reprezentačního 
lesnického plesu. Za účast v anketách děkuji.

V oblasti personální politiky jsme v případech obsazování vedoucích pracovních pozic postupovali 
vždy cestou výběrových řízení s jasně danou preferencí pro zaměstnance z prostředí podniku. Jedná se 
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o klíčový princip zakotvený v nově vydaném kariérním řádu. Pro nové zaměstnance jsme organizovali 
tzv. adaptační dny, v rámci nichž se jim dostává řada důležitých informací potřebných zejména v začátcích 
profesní dráhy.

Na mezinárodním poli jsme reprezentovali Českou republiku na světové výstavě EXPO v Miláně a aktivně 
jsme pracovali ve sdružení evropských státních lesů EUSTAFOR. Na podzim jsme v Praze organizovali 
mezinárodní konferenci na téma „Úroveň legislativy českého lesnictví a potřeba certifikačních nástrojů“. 
Cenným závěrem pro nás je potvrzení, že české lesnictví je obecně na špičkové úrovni a že platný certifi-
kát PEFC je dostatečnou garancí trvalé udržitelnosti správy státních lesů.

Společenská odpovědnost podniku se projevila kromě zmíněného sociálního programu rovněž i další-
mi společensky hodnotnými kroky, jako například podporou čištění lokality Boří les od munice z druhé 
světové války, finanční podporou dobrovolných hasičů, masových zájmových hnutí, například Junáku, ale 
také podporou ochrany přírody. Darovali jsme vánoční stromky dětským domovům nebo cca 250 tis. sešitů 
základním školám. Významným faktem byl rekordní odvod do státního rozpočtu ve výši 8,2 miliardy korun.

Nepodařilo se nám vyřešit majetkové podíly podniku v dalších společnostech. Záležitost považujeme 
za strategickou a budeme se ji snažit dovést k cíli. Rezervy zůstávají v IT koncepci, a proto se v dalších 
letech musíme soustředit na popis a nastavení procesů tak, aby napomáhaly ke zvýšení efektivnosti práce 
a zajištění větší bezpečnosti dat.

Hlavním cílem roku 2016 je zvládnutí úkolů v ochraně lesa při zajištění vysokých standardů lesnického hospo-
daření a správy majetku. Při tom všem jistě nerezignujeme ani na výsledky hospodaření a pokračující raciona-
lizační a úsporná opatření. Jedním z dílčích cílů pak je zajištění vybavení revírníků a lesníků služebními vozy.

Děkuji všem kolegům, kteří měli po celý rok důvěru v Lesy ČR a současně jednali tak, aby přesvědčili 
o důvěryhodnosti podniku veřejnost.

Daniel Szórád, generální ředitel
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Napravo, nalevo, dokola kolem mřežovím kmenů 
a větví 
na ztemnělé moře vrchů vidím, kde u lesů stojí les;
o jeho rozloze klidné a hrdé jen dravého ptáka let ví,
o jeho hloubce liška snad zaštěká z mlh ranních
do nebes.

Vysoko  
 uprostřed lesů
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Hlavní události roku

Každý rok podnik věnuje zvýšenou pozornost určité dřevině. V roce 2015 podnik vyhlásil dřevinou roku 
olši. 

Rok 2015 byl pro Lesy ČR na události bohatý. Hospodaření podniku výrazným způsobem ovlivňovaly kli-
matické podmínky v průběhu kalendářního roku. Výrazné klimatické extrémy doprovázené dlouhodobým 
suchem a deficitem srážek během celého roku se daleko více než v jiných letech projevily vyššími ztrátami 
sazenic nově zalesněných ploch a barevnými změnami asimilačních orgánů většiny druhů dřevin. Deficit 
srážek na většině území ČR ve stovkách milimetrů za rok zapříčinil celkové oslabení a zvýšení náchylnosti 
porostů k nejrůznějším biotickým škůdcům. Porosty byly náchylnější k napadení kůrovci, chrousty, ale 
i houbovými onemocněními, jako jsou václavka či kloubnatka smrková. Podíl nahodilé těžby se vyšplhal 
až na 48 %, stoupl tak meziročně o více než 20 %. Dlouhotrvající sucha v letním a podzimním období 
zapříčinila trojnásobný výskyt požárů lesních porostů než v letech předchozích. Podnik i přes tyto obtížné 
podmínky zrealizoval veškeré naplánované lesnické činnosti, které vedly ke splnění všech závazných usta-
novení lesních hospodářských plánů v souladu s dikcí lesního zákona a dalších právních předpisů.

Rok 2015 se nevyhnul ani výskytu živelních větrných kalamit. Dubnová větrná smršť se přehnala nad 
Vyšebrodskem, Šumavou, Libereckem a Frýdlantskem, Beskydy a Krušnými horami a napáchala škody 
za 20 milionů korun a poškodila přes 350 tis. m3 dříví. Druhá významnější živelní událost byla zaznamená-
na začátkem července na Ústeckoorlicku a v oblasti Hanušovic, kde napáchala škody na 190 tis. m3 dříví.

Velice důležitým faktorem, který ovlivnil hospodaření Lesů ČR v závěru roku, byla situace na českém trhu 
se dřívím. V posledním čtvrtletí se v důsledku zpracování kůrovcem napadeného dříví zvýšil převis mezi 
nabídkou a poptávkou po smrkové vláknině, které zapříčinilo i pokles její ceny na českém trhu. Zároveň 
nastal mírný pokles cen kulatinových sortimentů.

Z koncepčních kroků se podniku podařilo prosadit zásadní dokument Koncepce strategického rozvoje LČR 
na období 2015–2019, a to na úrovni Vlády ČR, poslanecké sněmovny a senátu.

Zajištění tendrů na lesnické komplexní zakázky probíhalo dle harmonogramů jak na 10 smluvních územ-
ních jednotkách vypsaných v dubnu, tak i na 36 smluvních jednotkách vypsaných v červnu. Vedle komplex-
ních lesnických zakázek podnik soutěžil i 4 smluvní jednotky na těžební práce a 17 smluvních jednotek 
na pěstební činnosti. Podniku se podařilo v rámci vypsaných veřejných zakázek zahájit obnovu zastaralé-
ho vozového parku, jehož průměrné stáří dosahovalo téměř 7 let. Postupně byl zahájen nákup osobních 
a terénních automobilů nižší a střední třídy pro všechny úrovně řízení podniku. Vedle toho podnik vypsal 
i veřejnou zakázku na návrh nového lesnického stejnokroje s cílem získat výhradní a neomezené licence 
na vzor stejnokroje.

Podnik pokračoval i v naplňování kroků společenské odpovědnosti, zejména v zaměstnání 170 uchazečů 
vedených na úřadech práce. Dále podnik zahájil dekontaminaci Bořího lesa na jižní Moravě od munice 
z 2. světové války.
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V roce 2015 Lesy ČR odvedly do státního rozpočtu, na účet České národní banky, 8,2 miliardy korun. 
Lesy ČR ukončily rok 2015 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 6,49 miliardy Kč. Celková 
těžba dosáhla 7,7 mil. m3 dříví, podařilo se obnovit 11,6 tis. ha lesa, z toho podíl melioračních a zpev-
ňujících dřevin při první obnově činil 41,5 % a naléhavá výchova porostů do 40 let věku byla provedena 
na 28,9 tis. ha lesa.

V květnovou zeleň modřínů,
ve smaragdovou lázeň
hodil jsem srdce únavu
a mozku střízlivou kázeň.

Dostal jsem ukrutnou, divou chuť
celý se ponořit do ní;
ne jako člověk, jak strom se chvět
pod cvalem větrných koní.
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Profil státního podniku

Základní ustanovení

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

Hospodaření podniku se v roce 2015 řídilo rovněž statutem vydaným Ministerstvem zemědělství České 
republiky dne 10. 9. 2013 pod č. j. 57493/2013-MZE-12141, dále pak s účinností ode dne 1. 11. 2015 sta-
tutem vydaným dne 9. 10. 2015 pod č.j. 49925/2015-MZE-13221. Tento dokument byl následně nahrazen 
statutem vydaným dne 11. 1. 2016 pod č.j. 69603/2015-MZE-13221 s účinností k témuž dni.

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 IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451; den zápisu 
1. 1. 1992.

Celý jsem vtiskl se do stráně,
jí sestoupil jsem až ke dnu,
čekal, až zapustím kořeny
a větve zelené zvednu.

Modřínů vlajících chocholy
nad hlavou šuměly mi,
les v nitro vcházel mi pomalu
a všemi smysly mými.
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2. Sídlo
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

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 funk-
cí 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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Raději bych byl faunem chlupatým a hnědým,
v hnědých proudech listí sotva zřejmý bod:
na bukový pařez s píšťalou bych used
listům padajícím hráti doprovod.
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Organizační uspořádání

1. Generální ředitel

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

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

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

2. Vedení podniku k 31. 12. 2015

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

3. Zásady rozhodování

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

4. Struktura Lesů ČR

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

Vývoj počtu organizačních jednotek vždy k 31. 12.
Rok   2010 2011 2012 2013 2014 2015

KŘ   13 13 13 13 13 12

LS   77 77 77 77 77 74

LZ,SZ   6 6 6 6 5 5

ST   6 6 6 6 6 6
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Základní organizační struktura Lesy České republiky k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2015

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

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

Ředitelství přímo řídí 12 krajských ředitelství, 4 lesní závody, 1 semenářský závod a 6 správ toků. Krajská 
ředitelství přímo řídí 74 lesních správ. Úseky a odbory v rozsahu své odborné působnosti metodicky řídí 
a usměrňují organizační jednotky.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Odbor 
kanceláře GŘ

Úsek ekonomického 
ředitele

Úsek výrobně -
 technického ředitele

Správy toků  
(6)

Semenářský závod 
Týniště nad Orlicí

Úsek obchodního 
ředitele

Úsek správního 
ředitele

Organizační 
jednotky 

Lesní správy 
(74)

Organizační jednotky
Krajská ředitelství  

(12)

Organizační jednotky 
Lesní závody  

(4)

Odbor interního  
auditu

Odbor 
právní

Odbor 
personální  

a ekonomiky 
práce
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Organizační uspořádání

Organizační struktura OJ KŘ Stav k 31. 12. 2015
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Přehled majetku ve správě Lesů ČR

Hranice lesních správ / závodů
Lesy v ČR ve správě LČR. s.p. (stav k 31.12.2015)
Lesy v ČR ostatních vlastníků a správců

S

0 20 40 60 80 100

              km



Lesy České republiky, s.p.16

Organizační uspořádání

Organizační mapa Lesů ČR
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Personální obsazení a orgány státního podniku

Statutární orgán a jeho zástupci k 31. 12. 2015

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel

Ing. Václav Lidický
výrobně-technický ředitel

Ing. Igor Kalix, MBA
správní ředitel

Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel

Ing. Karel Buchta, Ph.D.
ekonomický ředitel

Personální obsazení funkcí ředitelů organizačních jednotek k 31. 12. 2015

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

Lesní závody
Ing. Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Židlochovice
Ing. Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín
Ing. Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Konopiště
Ing. Jan Němický, pověřen řízením Lesního závodu Kladská

Semenářský závod
Ing. Zuzana Neznajová, ředitelka Semenářského závodu Týniště nad Orlicí
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Personální obsazení a orgány státního podniku

Dozorčí rada k 31. 12. 2015

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

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

Personální změny dozorčí rady od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016:
Dne 1. 1. 2015 se stal členem dozorčí rady Ing. Jiří Snášel jako náhradník z důvodu ukončení výkonu funkce 
předchozího člena dozorčí rady Ing. Karla Trůbla.

Dne 8. 4. 2015 uplynulo funkční období voleným členům dozorčí rady – Ing. Jaromíru Kříhovi, Ing. Mirosla-
vu Jankovskému a Ing. Jiřímu Snášelovi.

Dne 27. 5. 2015 se stali členy dozorčí rady zaměstnanci volení zástupci – Ing. Jaromír Kříha,  
Ing. Miroslav Jankovský a Ing. Miloš Pochobradský.

Dne 1. 4. 2016 rezignoval na svou funkci člena dozorčí rady JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D. Ke dni 11. 4. 2016 byl 
do funkce člena dozorčí rady jmenován Ing. Zdeněk Adamec, CISM.

Výbor pro audit k 31. 12. 2015:
Josef Jaroš, MBA    - předseda
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.   - místopředseda
Ing. Tomáš Vrba

Personální změny výboru pro audit od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016:
V období od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016 nedošlo ke změně ve výboru pro audit.
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Vývoj základních ukazatelů

Rok    2011 2012 2013 2014 2015

Výměra lesních pozemků   tis. ha 1 342 1 338 1 337 1 287 1 228

Porostní plocha   tis. ha 1 306 1 300 1 300 1 253 1 196

Těžba vč. těžeb na cizím majetku   tis. m3 8 024 7 844 8 040 7 977 7 703

Těžba na ha porostní plochy  m3 6 6 6 6 6

Obnova lesa   ha 13 731 13 100 13 910 13 632 11 612

Výchova mladých lesních porostů  ha 45 823 40 152 40 072 40 367 33 586

Výnosy celkem   mil. Kč 13 261 13 138 14 031 13 578 13 132

Výnosy z provozní činnosti  mil. Kč 12 832 12 281 12 144 12 513 12 272

Náklady celkem   mil. Kč 9 036 8 730 10 041 6 760 7 737

Náklady provozní činnosti  mil. Kč 7 778 7 188 7 544 4 851 5 915

Osobní náklady   mil. Kč 1 505 1 601 1 656 1 713 1 735

Přidaná hodnota   mil. Kč 7 070 7 356 6 842 7 877 7 832

Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 4 225 4 408 3 990 6 818 5 395

Bilanční suma   mil. Kč 78 222 81 830 79 853 76 147 70 338

Stálá aktiva   mil. Kč 65 597 69 352 67 680 64 369 62 153

Oběžná aktiva   mil. Kč 12 519 12 392 12 056 11 685 8 123

Vlastní kapitál   mil. Kč 72 642 76 964 74 804 73 022 67 906

Cizí zdroje   mil. Kč 5 505 4 780 4 956 3 045 2 295

Cash flow z provozní činnosti  mil. Kč 4 106 1 712 7 529 7 740 5 767

Cash flow z investiční činnosti  mil. Kč -447 -1 048 -910 -925 -1 173

Cash flow z finančních činnosti  mil. Kč -55 13 -6 010 -6 504 -8 197

Počet zaměstnanců  osob 3 177 3 213 3 271 3 335 3 376
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Kukaččino volání do květnových lesů,
jaká výzva sváteční, jaké vyznání!
Z tisícerých pokřiků, zpěvů, hvizdů, hlesů
jaký povel jásavý k pomilování!
A kdybys, má lásko, šla se mnou houštinami,
v shodě s květnem dala květ, na němž bych se zpil, 
slyšela bys v tluku tom v jasu nad hlavami
sladký trochej milostný, jenž nás uchvátil.
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Zpráva o podnikatelské činnosti

Majetek

K 31. 12. 2015 měla aktiva včetně lesních pozemků netto hodnotu 70,3 mld. Kč. Dlouhodobý majetek 
dosahoval hodnoty 62,1 mld. Kč, z toho 49,2 mld. Kč tvořila hodnota pozemků, převážně lesních. Hodnota 
všech pozemků se snížila o 2,1 mld. Kč, jejich podíl na celkové bilanční sumě vzrostl a k 31. 12. 2015 činil 
70,0 % (v roce 2014: 67,4 %, v roce 1995: 86,4 %). Důvodem nárůstu tohoto podílu je snížení bilanční 
sumy z důvodu poklesu objemu finančního majetku, který byl způsoben odvodem 8,2 mld. Kč do státního 
rozpočtu. Celková bilanční suma podniku se snížila o 5 809 mil. Kč (tj. o 7,6 %); bilanční suma očištěná 
o hodnotu lesních pozemků v roce 2015 klesla o 3 671 mil. Kč, tj. o 13,8 %.

Bilanční suma (mil. Kč)
Rok      2013 2014 2015

Bilanční suma      79 853 76 147 70 338

Hodnota lesních pozemků     51 554 49 637 47 499

Bilanční suma bez lesních pozemků    28 299 26 510 22 839

Aktiva

V průběhu roku 2015 došlo ke změnám ve struktuře aktiv. Absolutně poklesla hodnota finančního majetku 
o 3 897 mil. Kč (tj. 29,6 %), a to především krátkodobého, vzhledem k odvodu 8 224 mil. Kč do státního 
rozpočtu při relativně nevelkých změnách ostatních položek. Hodnota pohledávek se snížila o 12,1 % 
na konečnou hodnotu 1 286 mil. Kč, zásoby klesly na hodnotu 152 mil. Kč. Velká změna nastala v dlouho-
dobém hmotném majetku, kde se snížila hodnota pozemků o 2 117 mil. Kč (převážně církevní restituce).

Aktiva celkem (mil. Kč)
Rok    2013 2014 2015 15-14 %

Aktiva celkem    79 853 76 147 70 338 -5 809 -7,6

Dlouhodobý majetek (DM)   67 680 64 369 62 153 -2 216 -3,4

Nehmotný DM – netto    424 317 292 -25 -7,9

Hmotný DM – netto    62 623 60 961 59 288 -1 673 -2,7

z toho pozemky     53 232 51 319 49 202 -2 117 -4,1

Dlouhodobý finanční majetek    4 633 3 091 2 573 -518 -16,8

Oběžná aktiva     12 056 11 685 8 123 -3 562 -30,5

Zásoby     160 160 152 -8 -5,0

Dlouhodobé pohledávky    0 0 2 2 0,0

Krátkodobé pohledávky    1 828 1 461 1 284 -177 -12,1

Krátkodobý finanční majetek   10 068 10 064 6 685 -3 379 -33,6

Časové rozlišení     117 93 62 -31 -33,3
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Pasiva

Hodnota vlastního kapitálu se snížila o 5 116 mil. Kč. Došlo ke snížení kapitálových fondů o 2 157 mil. Kč 
(církevní restituce) a fondů ze zisku o 2 009 mil. Kč (převedení 1 563 mil Kč z fondu investičního rozvoje 
do fondu zakladatele pro odvod finančních prostředků do státního rozpočtu a čerpání 645 mil. Kč na krytí 
rozšířené reprodukce roku 2015, což vedlo k navýšení základního kapitálu o 500 mil. Kč). Rezervy jsou 
nižší o 732 mil. Kč, a to z důvodu plánovaného rozpuštění rezervy na pěstební činnost (548 mil. Kč) 
a rezervy na indexaci cen dříví ve výši 291 mil. Kč z titulu promlčení podaných žalob. Oproti tomu byla 
vytvořena rezerva na dosažený hospodářský výsledek na sporných majetcích dotčených církevními 
restitucemi ve výši 107 mil. Kč. U závazků došlo k snížení o 18 mil. Kč, z toho především závazky z obchod-
ních vztahů jsou vyšší o 134 mil. Kč, přijaté zálohy jsou nižší o 56 mil. Kč a závazky vůči státu jsou nižší 
o 99 mil. Kč z důvodu nižší daňové povinnosti. Meziročně došlo k poklesu výsledku hospodaření o 20,9 % 
(o 1 423 mil. Kč). Snížení HV po zdanění oproti roku 2014 je způsobeno především meziroční změnou 
stavu rezerv a opravných položek ve výši 1 275 mil. Kč a nižším objemem těžeb s nižším zpeněžením dříví 
v důsledku nárůstu nahodilých těžeb (prodej horších sortimentů dříví).

Pasiva celkem (mil. Kč)
Rok    2013 2014 2015 15-14 %

Pasiva celkem     79 853 76 147 70 338 -5 809 -7,6

Vlastní kapitál     74 804 73 022 67 906 -5 116 -7,0

Základní kapitál     11 970 12 159 12 659 500 4,1

Kapitálové fondy    51 321 49 350 47 193 -2 157 -4,4

Fondy ze zisku     4 957 4 668 2 659 -2 009 -43,0

Nerozdělený zisk minulých let   2 566 27 0 -27 -100,0

VH běžného roku    3 990 6 818 5 395 -1 423 -20,9

Cizí zdroje     4 956 3 045 2 295 -750 -24,6

Rezervy     3 571 1 708 976 -732 -42,9

Závazky     1 385 1 337 1 319 -18 -1,3

Časové rozlišení     93 80 137 57 71,3

Náklady

V roce 2015 došlo k meziročnímu navýšení hodnoty celkových nákladů o 977 mil. Kč (o 14,5 %), a to 
z důvodu započítávání změny stavu rezerv a OP do nákladů, kdy došlo k meziročnímu poklesu čerpání 
rezerv a OP, což způsobilo nižší meziroční pokles nákladů o 1 275 mil. Kč. Vlastní náklady byly meziročně 
nižší. Snížila se výkonová spotřeba o 226 mil. Kč (o 5,3 %), což bylo způsobeno především nižším obje-
mem služeb (o 218 mil. Kč). Dalším faktorem nižšího objemu nákladů je pokles odpisů o 4,5 %, který je 
způsoben především doodepsáním softwaru pořízeného v předchozích letech. Osobní náklady se zvýšily 
o 1,3 % především z důvodu nárůstu průměrného výdělku, který vyplývá z uzavřené kolektivní smlou-
vy, a zvýšením počtu pracovníků - pracovníci HIM, adjunkti, pracovníci pomocných činností v Krušných 
horách, pracovní čety. Náklady z finančních činností jsou nižší o 40 mil. Kč.
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Zpráva o podnikatelské činnosti

Náklady celkem (mil. Kč)     
Rok    2013 2014 2015 15-14 %

Náklady celkem     10 041 6 760 7 737 977 14,5

Náklady provozní činnosti    7 544 4 851 5 915 1 064 21,9

Náklady na prodané zboží    3 2 3 1 50,0

Výkonová spotřeba    4 676 4 239 4 013 -226 -5,3

Osobní náklady     1 656 1 713 1 735 22 1,3

Daně a poplatky     161 160 155 -5 -3,1

Odpisy dlouhodobého majetku (DM)  720 689 658 -31 -4,5

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu   55 27 32 5 18,5

Změna stavu rezerv a opravných položek   180 -2 069 -794 1 275 -61,6

Ostatní provozní náklady    93 91 113 22 24,2

Náklady finanční činnosti    1 530 763 723 -40 -5,2

Daň z příjmů     967 1 145 1 099 -46 -4,0

Úplné vlastní náklady (mil. Kč)
                                Celkem                  Kč na 1 ha lesní půdy

Rok   2013 2014 2015 2013 2014 2015

Těžební náklady   2 629 2 430 2 303 1 966 1 888 1 875

Pěstební činnost   2 506 2 583 2 394 1 874 2 007 1 950

Opravy cest a svážnic  1 106 837 876 827 650 713

Přírůstek/úbytek rezerv  140 -1 863 -732 105 -1 448 -596

Údržba dlouhodobého majetku  393 306 325 294 238 265

Myslivost   172 173 183 129 134 149

Státní zakázky   153 74 48 114 57 39

Semenářství   72 65 55 54 51 45

Dřevařská výroba  49 50 47 37 39 38

Výkup dřeva   2 1 1 1 1 1

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

 

Rok   2013 2014 2015 2013 2014 2015

Celkem   1 810 1 856 1 717 1 354 1 442 1 398

Obnova lesa    656 648 603 491 503 491

Péče o kultury   701 736 682 524 572 555

Prořezávky   142 144 129 106 112 105

Ochrana lesa   74 94 98 55 73 80

Hnojení a vápnění  5 6 5 4 5 4

Jiná pěstební péče  232 228 200 174 177 163
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Výnosy

V roce 2015 došlo k poklesu celkových výnosů (o 3,3 %). Z provozních výnosů klesly výkony o 271 mil. Kč, 
přičemž tržby za prodej vlastních výrobků a služeb klesly o 256 mil. Kč. U tržeb z prodeje DM došlo 
k nárůstu o 39,5 % (o 64 mil. Kč). Výnosy z finančních činností meziročně klesly o 19,2 % a dosáhly výše 
860 mil. Kč. Pokles způsobily především nižší výnosové úroky.

Výnosy celkem (mil. Kč)
Rok    2013 2014 2015 15-14 %

Výnosy celkem     14 031 13 578 13 132 -446 -3,3

Výnosy z provozní činnosti    12 144 12 513 12 272 -241 -1,9

Tržby z prodeje zboží    4 3 4 1 33,3

Výkony     11 518 12 115 11 844 -271 -2,2

Tržby z prodeje DM a materiálu    265 162 226 64 39,5

Ostatní provozní výnosy    357 233 198 -35 -15,0

Výnosy z finanční činnosti    1 887 1 065 860 -205 -19,2

Tržby z prodeje cenných papírů    1 444 755 609 -146 -19,3

Výnosové úroky     190 136 59 -77 -56,6

Ostatní finanční výnosy    253 174 192 18 10,3

Výsledky hospodaření

Výsledek hospodaření po zdanění zaznamenal meziroční pokles o 1 423 mil. Kč. Pokles HV po zdanění 
oproti roku 2014 byl způsoben především meziročním rozdílem změny stavu rezerv a opravných položek, 
který činí 1 275 mil. Kč, a nižším objemem těžeb s přesunem mýtních úmyslných těžeb do těžeb nahodi-
lých s méně kvalitním dřívím.

Provozní výsledek hospodaření v roce 2015 činil 6 357 mil. Kč, což představuje oproti roku 2014 pokles 
o 1 305 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření poklesl meziročně o 164 mil. Kč a vykázal v roce 2015 zisk ve výši 
137 mil. Kč. Pokles byl způsoben nižším objemem finančních prostředků z důvodu odvodu 8 224 mil. Kč 
do státního rozpočtu.

Výsledky hospodaření za účetní období (mil. Kč)
Rok    2013 2014 2015 15-14 %

Výsledek hospodaření za účetní období  3 990 6 818 5 395 -1 423 -20,9

Výsledek hospodaření před zdaněním  4 957 7 963 6 494 -1 469 -18,4

Provozní výsledek hospodaření   4 600 7 662 6 357 -1 305 -17,0

Finanční výsledek hospodaření   357 301 137 -164 -54,5
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Smluvní vztahy v lesnických činnostech

Informace o stavu, průběhu a hodnocení smluvních vztahů vzešlých z lesnické zakázky vyhlášené podle 
Koncepce (MZe k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s.p.), a o naplňování kontrolního systému nad 
prováděním lesnické zakázky za rok 2015 (Vyplývající z usnesení vlády ČR č. 84 ze dne 2. 2. 2011 dle bodu 
II.2.b.)

Státní podnik Lesy České republiky v roce 2015 navázal na zavedený způsob zadávání lesnických zakázek 
z předchozích let vycházející z Koncepce MZe k hospodářské politice podniku Lesy ČR, s. p., z roku 2011 
(dále jen „Koncepce“). Úpravy tendrů pro rok 2016 byly diskutovány v rámci oborových pracovních skupin, 
které přednesly doporučení pro úpravu podmínek zadávaných smluv. Pracovní skupiny složené ze zástup-
ců Lesů ČR, MZe, univerzit a asociací lesnických firem se schází k projednání tematických okruhů souvise-
jících se smlouvou – cenové úpravy, vyváženost smlouvy, sociální aspekty. Úpravy podmínek zakompono-
vaných do smluv od 1. 1. 2016 byly odborné veřejnosti vedením podniku prezentovány dne 21. 5. 2015.

Lesy ČR vyhlásily dne 19. 6. 2015 pro část spravovaných lesů otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajiš-
tění lesnických činností počínaje datem 1. ledna 2016, ve kterém lesnické firmy soutěžily o celkem 36 čás-
tí (smluvních územních jednotek - SÚJ). V tomto případě šlo o komplexní zakázku zahrnující pěstební 
práce, těžbu a prodej dřeva ve většině na období pěti let (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020). Soutěžený roční 
objem těžby dříví byl 1 033 000 m3. Mimo to ve stejném termínu Lesy ČR vyhlásily také těžební zakázku 
(TČ 2016+) na čtyřech menších SÚJ s celkovou roční těžbou cca 33 000 m3 a dále 17 částí čistě pěstební 
zakázky (PČ 2016+), které jsou územně začleněny v komplexních nebo těžebních SÚJ. Toto rozdělení bylo 
stejně jako v roce 2015 zvoleno pro umožnění účasti také menších místních firem zabývajících se pouze 
zpracováním dříví, případně pouze dodávkou pěstebních služeb, přičemž Lesy ČR tímto postupem ověřují 
perspektivu dělení zakázky z hlediska výhodnosti, zájmu a úspěšnosti právě menších firem. Původně roč-
ní platnost (2015) rozdělených zakázek byla ve stávajících tendrech prodloužena na 4 roky, případně 5 let, 
aby také partneři na těchto zakázkách měli zajištěnu dlouhodobější spolupráci. Všechna zadávací řízení 
proběhla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhlo 
dne 10. 9. 2015 a ihned po otevření byla vyhlášena také celková nabídková cena uchazečů.

Komplexního tendru se účastnilo celkem 33 firem, které dohromady podaly 295 nabídek.
Celková předpokládaná hodnota komplexní veřejné zakázky činila 2,36 mld. Kč bez DPH.

Souhrnný přehled zakázek na rok 2016 a podaného počtu nabídek uchazečů
Zakázka Počet částí Předpoklad Předpoklad Předpokládaná Počet Počet Počet

  trvání těžby hodnota uchazečů nabídek nabídek

  (počet měsíců)  (tis. m3) služeb   na jednu

    (mil. Kč)   část

VŘ 2016+ 36 60 nebo 48 5 154 2 362 33 295 8,2

TČ 2016+ 4 60 nebo 48 148 26 14 34 8,5

PČ 2016+ 17 60 nebo 48 0 198 22 96 5,6

Celkem 57 60 nebo 48 5 302 2 586 39 425 7,5

LČR oslovovaly k podpisu smluv výhradně uchazeče první v pořadí. Všechny smlouvy byly podepsány. 
Smlouvy byly ve většině uzavřeny v průběhu měsíce listopadu 2015 a byly podepsány s 21 subjekty.
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Rekapitulace provedených výběrových řízení Lesů ČR na komplexní lesnické zakázky, připravených 
na základě Koncepce v roce 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015:

Typ výběrového řízení Počet částí VZ Počet uzavřených smluv

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

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

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

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

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

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

Otevřené zadávací řízení 2016 – smlouvy od 1. 1. 2016 36 36 (+17PČ+4TČ)

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

 rok  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
 měsíc 1-5 6-12

 UZŘ 2012 (43*) (29*) (24*) (9*)

 OZŘ 2012 (16*) (13*) (8*) (4*)

 UZŘ 2013+ (30*)

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

 OZŘ 2013 Velká Chmelištná (1*)

 JŘBU Račice OZŘ Račice (1*)

 OZŘ 2014+ (30*)  (29*)  (28*)

 OZŘ Luhačovice (1*)

 OZŘ Ostravice (2*)

 OZŘ 2015+ (26* + 3TČ)  (24*)

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

 OZŘ 2016+ (36* + 4TČ)

 OZŘ Stříbro/Hranice

 OZŘ 2017+ (29*)

 celkem SUJ 122 129 141 144 153 154 158

vysoutěžené smlouvy probíhající VŘ ukončené zakázky ( *) počet SUJpředpoklad k vypsání

revidováno 25. 1. 2016
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Smluvní vztahy v lesnických činnostech

Některé změny v tendrech 2016+
•  Opatřením vedoucím k možnosti účasti menších firem je dělení velkých SÚJ v nově vyhlašovaných 

zakázkách, tedy zvýšení jejich počtu a zmenšení objemu činnosti na SÚJ (v tendrech 2016+ z původně 
28 SÚJ na 36). Na 17 SÚJ byla navíc vyhlášena pouze pěstební zakázka samostatně na pěstební práce.

•  Podíl aukcí dříví na stojato vyčleněných z dříví prodávaného v rámci komplexní zakázky byl zvýšen 
na 25 % plánovaného prodeje na SÚJ.

•  Byla zrušena povinnost partnerů na komplexní zakázce prodat část vyrobeného sortimentu jehličnaté 
kulatiny (2015+ - 5 % objemu dříví) v aukčním systému LČR.

•  Úprava cen dříví byla rozšířena o index dříví za skupinu respondentů NEVLASTNÍCI, což by mělo lépe 
vystihovat statistické změny zachycené šetřením Českého statistického úřadu.

Mlhy jsou v kotlinách a bez lesků sivé je nebe;
vejde-li člověk do lesů, hlavu zadumán svěsí.
Po rusých temenech vrchů zavřených v sebe
na šedých šlářích ticho zkřehlými pluje lesy.

Datel jen odklepává hubený den svůj a těká
po sosnách fialových. Sýkora v habří pískne.
Melancholická radost a barev dřímota měkká
pod nebem uzavřeným k zemi přátelsky tiskne.
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Obchodní činnost – prodej dříví a těžebních zbytků

Prodej dříví

V průběhu roku 2015 v oblastech působnosti krajských ředitelství bylo prodáno 91 % objemu dříví v podo-
bě stojících stromů, kdy si kupující zajišťuje na své náklady veškeré těžební činnosti včetně přibližování 
a dopravy. Většina objemu (75 %) byla prodána v rámci dlouhodobých pětiletých veřejných zakázek 
na komplexní činnosti. Zbývajících 16 % objemu bylo prodáno formou aukcí nastojato a to buď prostřed-
nictvím aukcí prezenčních, nebo elektronických. V aukcích byly nabízeny jednorázové kontrakty na několik 
set m3. 

Dříví z lesních závodů bylo prodáno ve formě vyrobených výřezů v podílu 6 % z celkového prodeje. Lesní 
závody zajišťují veškeré těžební činnosti na své náklady. Prodej probíhal prostřednictvím komoditní burzy, 
elektronických aukcí nebo regionálním prodejem.

Zbývající 3 % prodeje dříví tvoří samovýroba a vlastní spotřeba. V samovýrobě je veřejnosti nabízeno 
méně kvalitní dříví jako zdroj paliva pro osobní spotřebu.

Prodej těžebních zbytků

V průběhu roku 2015 byl uskutečněn prodej z celkového objemu těžeb ve výši 1 072 tis. m3. Těžební zbytky 
byly prodávány prostřednictvím tří prodejních kanálů:
• Rámcové kupní smlouvy 575 tis. m3

• Elektronické aukce 363 tis. m3

• Ostatní prodej 134 tis. m3

Objemy prodejů dříví jednotlivých obchodních kanálů

Obchodní kanál Objemy (m3) Podíl

Komplexní zakázky 5 768 798 74,9 %

Elektronické aukce nastojato 1 044 394 13,6 %

Prezenční aukce nastojato 165 624 2,2 %

Komoditní burza (LZ) 148 783 1,9 %

Elektronické aukce (LZ) 263 723 3,4 %

Regionální prodej (LZ) 52 853 0,7 %

Samovýroba 229 697 3,0 %

Vlastní spotřeba 24 751 0,3 %

Celkem 7 698 623 100,0 %

74,9 %
13,6 %
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Střevl
Zmolinou lesní úzkou, příval vypral ji včera,
kameny umyl v ní a schody nanesl z písku,
v stříbrném vzduchu stoupám do zeleného šera
vzhůru a vzhůru, líbám habr, smrček i lísku
pohledem vděčným za všecko.
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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 2015
Genové zdroje       Počet (ks) Výměra (ha)

Genové základny      106 54 015

Selektované zdroje (A, B)       72 616

Identifikované zdroje (C)       115 344

Semenné sady       92 207

Směsi klonů       11 8

Rodiče rodiny, ortety, klony      1 216 

  

Provozní zásoby suroviny a semen LČR k 31. 12. 2015
Dřevina       Surovina (kg) Semeno (kg)

SM        67 363 2 818

BO        21 599 1 008

MD        126 54

JD        705 709

BK         4 466

Stav zásob osiva v Bance regionálních populací lesních dřevin nebyl v roce 2015 doplňován, je uveden 
v tabulce.

Banka regionálních populací - zásoby k 31. 12. 2015
Dřevina       Počet oddílů Množství (kg)

SM        47 237

BO        28 45

MD        1 2

V roce 2015 bylo sebráno 196 tun semenné suroviny (113 tun jehličnaté dřeviny a 83 tun listnaté dřeviny), 
z toho k přímým výsevům bylo vyexpedováno 85 tun semenné suroviny (zejména semena dubů, v menší 
míře buku a ostatních listnatých dřevin).

V roce 2015 bylo v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí stratifikováno 2 023 kg semene, zejména buku 
a bylo zpracováno 94 tun semenné suroviny, z toho 86 tun šišek jehličnanů, 3,5 tuny žaludů a 4,5 tuny 
ostatních dřevin.

V roce 2015 byla úroda přes významné jarní kvetení a násadu plodů buku ovlivněna suchem v letním obdo-
bí, kdy došlo k předčasnému opadu bukvic po celém území ČR. U žaludů se vliv suchého počasí projevil 
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spíše lokálně a to zejména na velikosti plodů. U jehličnanů, zejména smrku bylo patrné poškození šišek 
hmyzem.

Vysoká a kvalitní úroda byla u dřeviny jedle bělokorá. Douglaska tisolistá měla úrodu průměrnou, která 
nestačila poptávce po osivu z domácích zdrojů. Bez úrody byl v roce 2015 modřín, úroda borovice byla 
průměrná.

V roce 2015 zařadily Lesy České republiky, s.p., významnou část zdrojů reprodukčního materiálu do Národ-
ního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 – 2018, vyhlášeného 
Ministerstvem zemědělství.

V národním programu je zařazeno 59 genových základen, 83 semenných sadů a 8 směsí klonů (matečnic).

Pěstování lesů

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

Vývoj holiny v porovnání s výměrou porostní půdy
Rok     2011 2012 2013 2014 2015

Výměra por. půdy (tis. ha)   1 306 1 300 1300 1 253 1 196

Holina k 31. 12. (ha)    13 224 13 631 13 001 12 149 11 490

Holina k 31. 12. (%)    1,01 1,05 1,00 0,97 0,96

Plocha holiny ve vztahu k porostní půdě si udržela pozitivní trend poklesu pod 1 %.

Podíl jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa
Rok     2011 2012 2013 2014 2015

Jehličnaté (ha)     6 511 5 826 5 960 5 911 5 102

- z toho jedle (ha)   575 464 427 426 373

Jedle - % z umělé obnovy   5,26 4,72 4,14 4,22 4,18

Listnaté (ha)     4 422 4 002 4 349 4 181 3 812

Listnaté - % z umělé obnovy   40,44 40,72 42,19 41,43 42,76

Listnáče a jedle (%)   45,70 45,44 46,33 45,65 46,95

Obdobně jako v předchozích letech byl i v roce 2015 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 2015 činil podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé 
obnovy 41,5 %.

V roce 2015 LČR při obnově lesa vysadily 53 084 tisíc sazenic, z toho 2 436 tisíc výsadby schopných saze-
nic bylo vypěstováno na lesních závodech LČR.
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Lesnické hospodaření

Vývoj podílu přirozené obnovy na 1. obnově
Rok     2011 2012 2013 2014 2015

První (umělá a přirozená) obnova celkem (ha)   11 996 11 364 11 786 11 255 9 199

Přirozená obnova (ha)    2 797 3 201 3 601 3 540 2 698

Přirozená obnova (%)   23,32 28,17 30,55 31,45 29,33

Vybrané ukazatele hospodaření
Rok     2011 2012 2013 2014 2015

Holina k 31. 12. (ha)    13 224 13 631 13 001 12 149 11 490

Holina z těžby (ha)    9 882 9 847 9 204 8 883 6 796

Umělá (první a opakovaná) obnova (ha)   10 934 9 899 10 309 10 092 8 914

Přirozená obnova (ha)    2 797 3 201 3 601 3 540 2 698

Obnova celkem (ha)    13 731 13 100 13 910 13 632 11 612

Prořezávky (ha)     22 458 20 670 20 997 20 792 18 641

Probírky (ha)     51 619 42 911 40 072 41 346 30 023

Těžba dříví (tis. m3)    8 023 7 836 8 035 7 975 7 700

- z toho nahodilá (tis. m3)    1 769 1 521 2 014 2 222 3 706

Podíl nahodilé těžby (%)    22,05 19,42 25,06 27,86 48,13

Těžba (m3) na 1 ha porostní půdy    6,14 6,03 6,18 6,37 6,44

Předepsaný roční bilancovaný podíl výchovy porostů do čtyřiceti i nad čtyřicet let byl v roce 2015 dodržen. 
Podíl naléhavých výchovných zásahů do čtyřiceti let věku byl realizován ve výši 28,9 tisíc hektarů. Pokles 
probírek byl dán nárůstem podílu nahodilých těžeb. Z celkového podílu nahodilých těžeb tvoří 48 % těžby 
živelní (především škoda větrem) a těžba hmyzová 32 %. Výše celkových těžeb realizovaných v roce 2015 
nepřekročila úroveň ročního etátu stanoveného lesními hospodářskými plány.

Vybrané ukazatele hospodaření na 1 000 ha lesa
Rok      2011 2012 2013 2014 2015

Holina k 31. 12. (ha)    10,13 10,48 10,00 9,70 9,61

Holina z těžby (ha)    7,57 7,57 7,08 7,09 5,68

Umělá obnova (ha)    8,37 7,56 7,93 8,06 7,45

Přirozená obnova (ha)    2,14 2,46 2,77 2,83 2,26

Obnova celkem (ha)    10,51 10,02 10,70 10,88 9,71

Nezdar zalesnění (ha)    1,33 1,34 1,63 1,96 1,89

Prořezávky (ha)     17,20 15,90 16,15 16,60 15,59

Probírky (ha)     39,61 33,01 30,83 33,00 25,10

Těžba dříví (m3)     6 144 6 027 6 181 6 366 6 438

- z toho: předmýtní (m3)    1 469 1 414 1 356 1 494 1 170

  mýtní (m3)    3 320 3 442 3 276 2 944 2 169

  nahodilá (m3)    1 354 1 170 1 549 1 773 3 099

Mýtní těžba (m3)/1 ha holiny    328 328 328 304 226
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Certifikace lesů

V roce 2015 podstoupily Lesy ČR certifikaci lesů certifikačním systémem PEFC (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification Schemes) na další tříleté období (2015–2018). Celkově jsou Lesy ČR držiteli 
osvědčení o účasti v certifikaci lesů na 144 lesních hospodářských celcích o celkové výměře 1 274 990 ha 
lesů. V průběhu celého roku byly vybrané LHC Lesů ČR předmětem auditů kvality hospodaření v lesích.

Výkon funkce odborného lesního hospodáře

K 31. 12. 2015 vykonávaly Lesy ČR činnost OLH pro jiné vlastníky lesů na celkové ploše 285 690 ha, z toho 
ze zákona (§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 273 852 ha pro 207 865 vlastníků a smluvně (§ 37 odst. 3 lesní-
ho zákona) na 11 838 ha pro 207 vlastníků. 

Náhrady újmy

Již od roku 2006 uplatňují Lesy ČR náhradu újmy ze ztížení lesního hospodaření. Za rok 2015 byla uplatně-
na náhrada újmy v celkové výši 59,285 mil. Kč.

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 

Lesy ČR v souladu s Nařízením EP a Rady EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských 
subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh, a ve smyslu zákona č. 226/2013 Sb. a vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 285/2013 Sb., poskytly k 31. 3. 2016 místně příslušným orgánům státní správy 
lesů požadované informace o uvádění dřeva na trh do centrální evidence systémů náležité péče.

Z interního vyhodnocení rizik ze systému náležité péče i závěrů externích kontrol vyplývá, že riziko uvede-
ní nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků ze zdrojů Lesů ČR na vnitřní trh EU je zanedba-
telné. 

Imise

Pásma ohrožení imisemi k 31. 12. 2015
Porostní plocha     A B C D

1 195 635 ha     15 341 49 284 271 458 859 552

%     1,3 4,1 22,7 71,9

Stupně poškození imisemi k 31. 12. 2015
Plocha dřevin  0 0/I  I II  IIIA  IIIB IV

1 218 838 ha  1 092 698  72 496 44 542 7 557 1 413  117 15

%  89,7 5,9 3,6 0,7 0,1 0 0
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Výše vyčíslených imisních škod
Rok    2010  2011 2012 2013 2014

Výše škody (mil. Kč)   61 61 55 56 55

Exhalační těžby
Rok     2011 2012  2013 2014 2015

Objem (tis. m3)    7 8 11 10 9

Ochrana lesa

Z hlediska klimatických parametrů se rok 2015 dá celkově hodnotit jako teplotně silně nadnormální a sráž-
kově silně podnormální. První čtvrtletí roku bylo teplotně silně nadnormální, srážkové úhrny pak byly 
lehce nadnormální, i když časově nevyrovnané s výrazným propadem v únoru. Průměrné teploty za leden 
neklesly pod bod mrazu, v únoru pak byl zaznamenán průměr těsně pod nulou, což mělo za následek 
silně podprůměrnou vrstvu sněhové pokrývky i ve vyšších polohách. V průběhu března pak byla vlivem 
silně nadprůměrných teplot i srážek doplněna zásoba půdní vláhy na příznivé hodnoty ještě před začát-
kem hlavní vegetační sezóny. Další průběh roku až do poloviny července byl charakteristický průměrnými 
teplotami za současného mírného nedostatku srážek, vzhledem k výchozímu stavu na začátku vegetační-
ho období však v tomto období nebyl zaznamenán výraznější nedostatek půdní vláhy. Situace se v druhé 
polovině července změnila nástupem rekordně teplého období s kritickým nedostatkem srážek, kdy se 
úroveň půdní vláhy prakticky na celém území velmi rychle snížila až k bodu vadnutí a tato situace přetrva-
la prakticky až do konce října. Toto dlouhodobé období kritického vláhového nedostatku bylo přerušeno 
několika krátkými srážkovými epizodami, které však vždy měly jen krátkodobý efekt. Lesní porosty reago-
valy na tuto kritickou situaci prudkým zhoršením zdravotního stavu, předčasným opadem asimilačního 
aparátu a násobným nárůstem nahodilých těžeb. V západní části území pak vlivem nadprůměrných srážek 
v poslední třetině roku docházelo k pozvolnému doplňování půdní vláhy a i přes nadnormální teploty se 
zdravotní stav porostů většinou postupně zlepšoval, v některých částech území (jižní část Vysočiny, jižní 
Čechy) nicméně pokračovaly rozsáhlé projevy chřadnutí. Ve východní části území vlivem nižších srážko-
vých úhrnů přetrvávala vysoká úroveň fyziologického stresu z nedostatku vláhy a až do konce roku nebyl 
zaznamenán jakýkoli obrat v dynamice chřadnutí a hynutí zasažených porostů. Listopad i prosinec byly 
teplotně silně nadnormální a k nástupu klasického zimního počasí s trvalejšími mrazy a souvislou sněho-
vou pokrývkou došlo i ve vyšších a horských polohách až těsně před koncem roku.

Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr (1 318,9 tis. m3), dále námraza (314,0 tis. m3), sucho 
(284,0 tis. m3), sníh (40,9 tis. m3) a průmyslové exhalace (9,2 tis. m3). Podíl živelních nahodilých těžeb 
na celkových těžbách činil 23,3 %. Jejich regionální rozložení v rámci porostů ve správě Lesů ČR bylo výraz-
ně nerovnoměrné, podíl živelních nahodilých těžeb nad 50 % celkové roční těžby byl zaznamenán v oblasti 
lesních správ Hanušovice, Toužim, Náměšť n. O. a Vyšší Brod. Požáry bylo zničeno 46,7 ha lesních porostů.

V roce 2015 bylo asanováno celkem 1 011,4 tis. m3 nastojato napadeného smrkového kůrovcového dříví 
a 9,4 tis. m3 druhotně napadené živelní kalamity, což představuje oproti předchozímu roku zvýšení na při-
bližně 215 %. Těžiště zpracování v roce bylo oproti běžnému průběhu časově posunuto do pozdějších 
měsíců, což mělo nepříznivý dopad na ukazatel kalamitního základu jako míry ohrožení porostů pro násle-
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dující období, který se zvýšil dokonce až na hodnotu 370 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Nárůst 
škod byl zaznamenán prakticky na celém území ČR, v absolutních hodnotách byla situace nejzávažnější 
v oblasti chřadnutí smrčin v severovýchodní části území, kde je situace i nadále komplikována souběžně 
se vyskytujícími vysokými objemy nahodilých těžeb způsobených akutním napadením václavkou. Souběž-
ně s nahodilými těžbami způsobenými podkorním hmyzem došlo k nárůstu těžeb způsobených suchem, 
které zejména v oblasti jižní Vysočiny a jižních Čech představovalo nejvýznamnější příčinu nahodilých 
těžeb. Nejvýznamnějším druhem podkorního hmyzu zůstává lýkožrout smrkový, podíl hmoty nastojato 
napadené lýkožroutem severským se obdobně jako v minulém roce udržel na úrovni přibližně 1/3 a v nej-
postiženějších regionech Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje se tak může jednat 
i o majoritního původce škod.

Jako obranná opatření bylo využito 120,4 tis. klasických lapáků a 28,5 tis. stojících lapáků (celkem 
181,4 tis. m3 hmoty), dále bylo nainstalováno 26,3 tis. lapačů a 0,4 tis. otrávených lapáků. Odkorněno bylo 
7,4 tis. m3 a chemicky asanováno 25,9 tis. m3 z napadeného dříví a lapáků, zbytek byl asanován odvozem.

Podkorní škůdci na ostatních dřevinách nezpůsobili významné škody, nejvyšší objemy nahodilé těžby byly 
zaznamenány u škůdců na borovici (lýkohub sosnový, lýkohub menší, lýkožrout borový, lýkožrout vrchol-
kový, krasec borový), kteří dohromady napadli 7,2 tis. m3 dříví. Za zmínku stojí ještě škody na modřínu 
způsobené lýkožroutem modřínovým, které dosáhly výše 1,6 tis. m3 a škody podkorním hmyzem na jedli 
v objemu 0,9 tis. m3.

A již se cos hnulo. 
Stoupají mlhy po vrších z vodního 
 klínu
do lesů nahoru, oblaka šedá mezi nebem a námi,
z vrcholu stráně k vrcholu naproti klenutí světlých
 stínů,
tragická vteřina před bitvou se sluncem, jež vstalo
 za horami.
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V roce 2015 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 2016.

V oblasti Bzenecké a Hodonínské doubravy způsobilo velmi silné rojení chrousta maďalového holožíry 
na listnatých porostech, které ale velmi rychle regenerovaly. Kvůli nesouhlasnému stanovisku orgánů 
ochrany přírody nemohl být realizován obranný zásah a silná populace chrousta tak zde bude i v následu-
jícím čtyřletém vývojovém cyklu představovat limitující faktor pro úspěšnou obnovu lesa.

Nebyly zaznamenány ani škody bekyní velkohlavou a dalšími defoliátory dubových porostů (píďalka pod-
zimní, píďalka zhoubná, obaleč dubový). Pod zaznamenatelnou úroveň se dostalo i poškození smrkových 
porostů pilatkami. Oproti minulým letům se snížil rozsah napadení jírovců klíněnkou (pozemně ošetřeno 
6,5 ha), v oblasti Krušnohoří byl zaznamenán další ústup rozsahu lokálního přemnožení pouzdrovníčka 
modřínového (škody evidovány na ploše 20 ha). Plocha jehličnatých kultur poškozených klikorohem byla 
v roce 2015 ve srovnání s průměrnými hodnotami posledních let na podprůměrné úrovni, preventivně či 
kurativně bylo ošetřeno 4707,1 ha.

Vlivem mírné zimy se oproti nadprůměrnému roku 2014 dále zvýšily škody způsobené drobnými hlodavci 
a silné poškození kultur bylo evidováno na ploše 1 201,7 ha, což v dlouhodobém průměru představuje 
mimořádnou hodnotu. Poškození je poměrně rovnoměrně prostorově rozloženo, škody byly zaznamenány 
především ve vrchovinných oblastech ve všech částech České republiky a jako již tradičně v porostech 
náhradních dřevin v Krušných horách.

Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny kultur a nárostů se oproti minulému roku snížil. Poško-
zení sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 805,8 ha (zejména jižní Čechy a střední Morava) a napadení 
padlím dubovým na 477 ha (zejména oblasti Nízkého Jeseníku, jižní Moravy a jižních Čech).

Škody houbovými patogeny starších porostů se udržely na úrovni srovnatelné s nepříznivými hodnota-
mi roku 2014. Hospodářsky nejvýznamnější zůstávají škody způsobené akutním napadením václavkou 
smrkovou, kde jsou pro rok 2015 evidovány těžby ve výši 253,6 tis. m3, což představuje jednu z nejvyšších 
zaznamenaných ročních hodnot. Těžiště výskytu zůstává tak jako v minulých letech v Moravskoslezském 
kraji. Rozsah škod na smrku pichlavém v porostech náhradních dřevin vyšších poloh západního Krušnoho-
ří, způsobený infekcí kloubnatkou smrkovou a doprovodnými houbovými patogeny, se po mírném zvýšení 
v minulém roce začal opět rozšiřovat výrazněji až na hodnotu 1 500 ha, což naznačuje znovu vzrůstající 
dynamiku poškození porostů. Prognóza dalšího vývoje napadených porostů je stále nejistá, nejvíce 
napadené porosty jsou průběžně zařazovány do projektů přeměn. Stále významnější problém zejména 
v nížinných polohách východní části ČR (okresy Břeclav, Přerov, Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, Kroměříž, 
Hodonín) představuje hynutí jasanu způsobené napadením houbou Chalara fraxinea, jehož plocha se 
po rekordní hodnotě z roku 2014 mírně snížila na úroveň 2 510,9 ha převážně mladších porostů. Nicméně 
toto snížení je způsobeno zejména postupnou likvidací nejzasaženějších porostů, dynamika samotného 
patogenu zůstává vysoká. Bylo zaznamenáno další rychlé geografické šíření projevů hynutí i do dosud 
málo zasažených regionů.
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Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené poruchami výživy. V roce 2015 se výrazné projevy poško-
zení projevily na ploše 25,7 tis. ha. Jako nápravné opatření bylo formou leteckého vápnění realizovaného 
z prostředků MZe ošetřeno celkem 4 774 ha porostů převážně v oblasti Krušných hor; menší aplikace byly 
provedeny také v oblasti Vysočiny (Javořice) a Beskyd (Jablunkovsko). Závažné poruchy výživy kultur byly 
v roce 2015 řešeny formou přihnojování sazenic po výsadbě pomalu rozpustnými tabletovanými hnojivy 
na ploše 348,86 ha.

Myslivost

V mysliveckém roce 20015/2016 bylo k 31. 3. 2016 ve vlastní režii LČR užíváno na organizačních jednotkách 
celkem 204 honiteb. V tomto počtu jsou započítány i honitby, které jsou v režimu režijních honiteb užívány 
z důvodu účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společ-
nostmi. Plán lovu v režijních honitbách LČR byl ve sledovaném období u všech vybraných druhů spárkaté 
zvěře splněn jak v celkovém objemu, tak i dle jednotlivých druhů spárkaté zvěře tak, že bylo dosaženo 
celkového plnění plánu na 122 %.

Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních honitbách LČR

Plán
Druh zvěře   2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 index

Jelen   1 859 1 732 3 025 2 561 2 585 1,009

Sika   301 341 955 1 052 904 0,859

Muflon   976 906 1 333  961  902 0,939

Daněk   1 354 1 292 1 446 1 216 1 318 1,084

Srnec   2 212 2 075 3 635 3 342 3 150 0,943

Celkem   6 702 6 346 10 394 9 132 8 859 0,970

Skutečnost
Druh zvěře   2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 index

Jelen   1 946 1 907 3 250 2 950 2 987 1,013

Sika   447  569 1 248 1 315 1 477 1,123

Muflon   1 094 1 262 1 673 1 331 1 255 0,943

Daněk   1 472 1 507 1 687 1 576 1 710 1,086

Srnec   2 325 2 283 3 750 3 368 3 361 0,998

Celkem   7 284 7 528 11 608 10 540 10 790 1,024
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Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře
2015/16   Jelen Sika Muflon Daněk Srnec Celkem

Plán   2 585 904 902  1 318 3 150 8 859

Skutečnost   2 987 1 477 1 255  1 710 3 361 10 790

%   116 163 139 130 107 122

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

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 nárůstu výše škod způsobených zvěří 
o 3,883 mil. Kč. Oproti minulému sledovanému období došlo k nárůstu škod především u zničení porostu 
a u snížení kvality lesního porostu, což jsou škody způsobené loupáním a ohryzem.

Pokud se týká vyčíslené škody zničení porostu, došlo k naprosto zásadnímu meziročnímu nárůstu na LS 
Bučovice (2,256 mil. Kč) a výraznému nárůstu tohoto druhu škody na LZ Židlochovice (462 tis. Kč). V obou 
případech se jedná o škody způsobené černou zvěří vyrýváním sazenic buku a dubu. Příčina těchto lokál-
ních škod nebyla doposud jednoznačně objasněna. Varovný je nárůst škody způsobené loupáním a ohry-
zem, kde meziročně došlo k jejímu nárůstu (o 2,087 mil. Kč) na více organizačních jednotkách. Důvodem 
nárůstu této škody je zejména klimaticky nestandardní průběh zimy, kdy se zvěř pro absenci sněhové 
pokrývky zdržuje mimo lokality přirozených zimovišť.

Na celkové vyčíslené částce škod způsobených zvěří na lese se částkou 3,966 mil. Kč podílejí režijní honit-
by (meziroční pokles o 1,219 mil. Kč), částkou 12,607 mil. Kč vlastní pronajaté honitby (meziroční nárůst 
o 3,706 mil. Kč) a částkou 6,892 mil. Kč (meziroční nárůst o 1,396 mil. Kč) honitby ostatní (společenstev-
ní). Meziroční pokles škod v režijních honitbách je velmi pozitivním zjištěním, protože i přes probíhající 
proces vydávání majetku dle dikce zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen-
skými společnostmi, byly plány lovů za složitých podmínek i v těchto honitbách personálem LČR splněny.

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

    mil. Kč   a ohryz opatření

2014/15    23,466 6,987 7,799 8,181 0,499

2013/14    19,582 4,996 7,953 6,094 0,539

2012/13    21,128 3,693 7,389 9,573 0,473

2011/12    15,887 2,993 7,009 5,510 0,375

2010/11    17,159 2,932 8,337 5,489 0,401
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Grantová služba LČR

Od roku 2002, kdy grantová služba (GS) zahájila svou činnost, bylo do konce roku 2015 přijato k řešení 
62 výzkumných projektů o finančním objemu 74,132 mil. Kč. Výzkumně je již dořešeno 45 projektů, 16 pro-
jektů je v průběhu řešení, u jednoho projektu došlo (v r. 2004) ke zrušení výzkumného řešení před jeho 
dokončením a dále byla u jednoho projektu zrealizována pouze první plánovaná etapa řešení projektu pro 
r. 2015).

V roce 2015 bylo k výzkumnému řešení přijato 13 nových projektů o celkovém finančním objemu 
15,647 mil. Kč a tři projekty byly dokončeny. Na řešení projektů GS LČR bylo vynaloženo celkem 
3,603 mil. Kč (zahrnuty závěrečné a průběžné platby).

Závěrečné zprávy z řešení jsou vyhotovovány v tištěné podobě v omezené míře pro potřeby dotčených 
jednotek, příp. vlastníky lesů a knihovnu LČR. Výsledky všech projektů GS LČR jsou zveřejňovány na inter-
netových stránkách podniku.

Přehled výzkumných projektů 
(Číslo vztaženo k přehledu projektů dle umístění na webu LČR)

Projekt s dokončeným řešením:
č. 50)  „Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschop-

nosti dřevozpracujících podniků“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně. Celkový finanční objem 
793 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 207 tis. Kč.

 V průběhu roku 2015 byl projekt ukončen po dokončení I. etapy řešení.

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

univerzita v Brně. Celkový finanční objem 990 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 165 tis. Kč.
č. 45)  „Vybrané aspekty bionomie lýkožrouta severského a jejich význam v ochraně lesa“. Řešitel Biolo-

gické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice. Celkový finanční objem 999 tis. Kč, z toho v r. 2015 
bylo uhrazeno 198 tis. Kč.

č. 46)   „Reprodukční charakteristiky samic jelena siky“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. 
Celkový finanční objem 678 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 430 tis. Kč.

č. 47)  „Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR“. Řešitel VÚLHM, v.v.i., Strnady. Celkový 
finanční objem 885 tis. Kč (v r. 2015 neprobíhaly úhrady).

č. 48)  „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu 
sadebního materiálu“. Řešitel VÚLHM, v.v.i., Strnady. Celkový finanční objem 995 tis. Kč, z toho 
v r. 2015 bylo uhrazeno 331 tis. Kč.

č. 49)  „Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce“. Řešitel VÚLHM, v.v.i., Strnady. 
Celkový finanční objem 696 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 207 tis. Kč.

č. 51)  „Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – meto-
dika lesopěstebních postupů“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně. Celkový finanční objem 
988 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 165 tis. Kč.
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č. 52)  „Cesta ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR v soudobém středoevropském kontextu“. Řeši-
tel Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p. Celkový finanční objem 975 tis. Kč, z toho 
v r. 2015 bylo uhrazeno 661 tis. Kč.

č. 53)  „Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus 
fraxineus (Chalara fraxinea)“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně. Celkový finanční objem 
911 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 248 tis. Kč.

č. 54)  „Potenciál MVE na drobných vodních tocích“. Řešitel DHP Conservation, s.r.o. Celkový finanční 
objem 1 996 tis. Kč (v r. 2015 neprobíhaly úhrady).

č. 55)  „Optimalizace ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných a oglejených stanovišť“. 
Řešitel Mendelova univerzita v Brně. Celkový finanční objem 1 926 tis. Kč (v r. 2015 neprobíhaly 
úhrady).

č. 56)  „Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza 
rizik a produkčních možností populací chlumního smrku“. Řešitel VÚLHM, v.v.i., Strnady. Celkový 
finanční objem 1 957 tis. Kč (v r. 2015 neprobíhaly úhrady).

č. 57)  „Model vývoje cen dříví na základě statistické analýzy dostupných dat získaných v rámci aukcí 
nastojato konaných na území České republiky“. Řešitel FORESTA SG, a.s. Celkový finanční objem 
1 340 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 579 tis. Kč.

č. 58)  „Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, Loučná nad Desnou a Ruda nad 
Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území“. Řešitel EKOTOXA, s.r.o. Celkový 
finanční objem 1 994 tis. Kč, z toho v r. 2015 bylo uhrazeno 413 tis. Kč.

č. 59)  „Nástroje pro zpřesnění odhadu výtěže hroubí zjišťované podle „Doporučených pravidel pro 
měření a třídění dříví v ČR“ z dat reálných těžebních prvků“. Řešitel IFER – Monitoring and 
Mapping Solutions, s.r.o. Celkový finanční objem 893 tis. Kč (v r. 2015 neprobíhaly úhrady).

č. 60)  „Zpracovatelský potenciál ČR“. Řešitel APICON, s.r.o. Celkový finanční objem 183 tis. Kč (v r. 2015 
neprobíhaly úhrady).

Uváděné částky jsou bez DPH.

V rámci spolufinancování výzkumu LČR finančně podpořily projekt „Záchrana a reprodukce cenné 
populace topolu šedého“ (QJ 1520297) řešitele VÚLHM, v.v.i. v programu Komplexní udržitelné systémy 
v zemědělství 2012-2015. Celkový finanční objem 994 tis. Kč bez DPH (v r. 2015 uhrazeno 229,752 tis. Kč 
bez DPH). Dále se zapojili jako další účastník na řešení projektu „Uplatnění douglasky tisolisté v lesním 
hospodářství ČR“ (KUS - QJ 1520299) v roce 2015 s objemem uznaných nákladů 1 414 tis. Kč při účelové 
podpoře MZe ve výši 283 tis. Kč.

Podpora prostřednictvím fondů Evropské unie – využití podpory

LČR využívají podpory Evropské unie prostřednictvím strukturálních a jiných fondů, především k řešení 
projektů s vysokým celospolečenským významem. Čerpání podpory Evropské unie z nového programova-
cího období 2014–2020 nebylo v ČR prakticky zahájeno, a proto uváděná využitá podpora za rok 2015 se 
týká převážně prostředků vázaných k programovacímu období 2007–2013.
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Mimo jednotlivých fondů Evropské unie (EU) se na spolufinancování podílí rovněž Česká republika (státní 
rozpočet, veřejné rozpočty) a dále jsou do projektů ve formě kofinancování zapojovány vlastní zdroje 
žadatele. Čerpání dotací z fondů EU probíhá na základě smluv a dohod s akreditovanými agenturami 
určenými řídicími orgány operačních programů. Vlastní čerpání se uskutečňuje dvěma způsoby, a to buď 
průběžně po realizaci částí projektu na základě finančně platebních kalendářů akce, nebo až po ukončení 
akce. Přehled jednotlivých projektů financovaných z fondů je uveden na webových stránkách podniku 
v sekci pro odbornou veřejnost na stránce Informace o finanční podpoře z EU.

Program rozvoje venkova ČR
Podnik je možným žadatelem a příjemcem podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD), a to přímo z Programu rozvoje venkova ČR (PRV). V roce 2015 využil podnik podporu v rámci opat-
ření II.2.4 „Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů“, kde bylo pro-
placeno celkem 27,057 mil. Kč (25,454 mil. Kč v podopatření II.2.4.1; 1,603 mil. Kč v podopatření II.2.4.2).

Jednotná platba na plochu
V roce 2015 byla uskutečněna platba na plochu (SAPS), za obhospodařovanou zemědělskou půdu vede-
nou v Evidenci (LPIS), na základě podané jednotné žádosti za rok 2014, v celkové výši 13,402 mil. Kč. 
Platba za jednotnou žádost podanou pro rok 2015 se v tomto roce neuskutečnila.

Operační program Životní prostředí
Dalším prostředkem k podpoře lesnických, vodohospodářských, krajinných projektů a projektů přispíva-
jících ke zkvalitnění nakládání s odpady, kde měl podnik možnost se zapojit, je Operační program Životní 
prostředí (OPŽP), který je financován z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF). Podnik měl možnost využít poslední finanční prostředky z končícího Operačního programu Životní 
prostředí 2007-2013, kde se zapojil do Prioritní Osy 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“.

Z této dotační podpory bylo v roce 2015 skutečně proplaceno čerpání ve výši 34,122 mil. Kč (oblast podpo-
ry 6.2 celkem 19,031 mil. Kč, 6.3 celkem 12,939 mil. Kč, 6.4 celkem 1,956 mil. Kč, 6.5 celkem 0,196 mil. Kč).

Operační programy Přeshraniční spolupráce
LČR se zapojily do Operačních programů Přeshraniční spolupráce 2007-2013, a to: OPPS Svobodný stát 
Sasko a Česká republika – Cíl 3, Prioritní osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí, v oblasti 
podpory Prioritní osy 2 Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních sta-
veb, ochrany vodních toků, OPPS Česká republika a Slovensko – Prioritní osy 1 Podpora spoločensko-kul-
túrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce. Dotační programy Evropské unie 
jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Průběžné platby v roce 2015 u OPPS byly uskutečněny ve výši 82 442 EUR, a to z OPPS Svobodný stát 
Sasko a Česká republika - obdržená dotace 73 869 EUR a OPPS Česká republika a Slovensko - obdržená 
dotace 8 573 EUR.
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Hospodářská úprava lesa

V roce 2015 byla dokončena tvorba lesních hospodářských plánů (LHP) s platností od 1. 1. 2015. Jednalo 
se celkem o 12 lesních hospodářských celků (LHC) u 8 organizačních jednotek (OJ) LČR. Orgánem státní 
správy lesů bylo schváleno všech 12 LHP. Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL) 
činila 117 642 ha. Všech 12 LHP bylo vyhotoveno v souladu s platným informačním standardem lesního 
hospodářství. Na základě dohody o spolupráci uzavřené mezi LČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů (ÚHUL) byla data schválených LHP předána do informačního datového centra ÚHUL. Podnik vynaložil 
na tento ročník LHP celkem 29 566 496 Kč bez DPH, což činí v přepočtu na 1 ha 249 Kč bez DPH. Do ceny 
jsou zahrnuty i vícepráce vzniklé z důvodu vydávání církevního majetku. Původní cena za 1 ha byla 234 Kč 
bez DPH. LČR také v roce 2015 nemohly žádat o poskytnutí příspěvku na zpracování LHP z důvodů úpravy 
závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013. Vyhotovení 
LHP si podnik hradil pouze z vlastních zdrojů.

K datu vydání výroční zprávy nemají Lesy ČR žádný neschválený LHP mimo LHP s platností od 1. 1. 2016, 
u kterých probíhá standardní proces schvalovacího řízení.

V roce 2015 byly ukončeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2016. Jednalo se o 11 LHC u 9 organi-
začních jednotek podniku. Celková výměra činila 113 841 ha.

Obnova LHP je od ročníku s platností od 1. 1. 1998 zajišťována externími podnikatelskými subjekty. I v roce 
2015 vypsaly LČR v souladu se zákonem veřejnou zakázku na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2017. 
Obdobně jako v předchozích letech byl celý ročník LHP zařazen do jedné veřejné zakázky, která byla čle-
něna do 8 samostatných částí podle OJ dotčených obnovou LHP. Do výběrového řízení tak bylo zařazeno 
celkem 9 LHC v rámci 8 OJ na předběžné výměře 100 924 ha.

O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2017 projevilo zájem celkem 8 subjektů. Dosažená průměrná cena 
(aritmetický průměr vážený předběžnou plochou jednotlivých LHC) z uzavřených smluv o dílo činila 511 
Kč/ha bez DPH. Průměrná cena za 1 ha pro předchozí ročník LHP s platností od 1. 1. 2016 činila 445 Kč/ha. 
Index změny ceny za LHP s platností od 1. 1. 2016 proti předchozímu ročníku činil 115 %. Průměrná cena se 
tak dostala na úroveň ročníku LHP s platností od 1. 1. 1999.

Celková obnova LHP probíhala v roce 2015 v různých fázích rozpracovanosti na 323 765 ha v rámci 32 LHC 
u 25 OJ. Podrobný přehled obnovovaných LHP dle jednotlivých LHC v roce 2015 je znázorněn na mapě 
Obnova LHP na straně 45.
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V roce 2015 evidovaly Lesy ČR 150 LHC s platným LHP stejně jako v roce 2014. 

Z počtu 150 LHC, bylo 3 LHC evidovány jako tzv. spoluvlastnické s určitým podílem státního vlastnictví, 
8 LHC převzaly LČR do správy v rámci nákupu nebo směn majetků a 1 LHC byl vytvořen nad pronajatým 
majetkem, kde veškerou činnost zajišťuje lesní závod.

ÚHÚL provedl v roce 2015 na základě smlouvy kontrolu kvality vyhotovení LHP Lesů ČR na 4 OJ dotčených 
obnovou LHP s platností od 1. 1. 2016. Kontrola neobjevila u kontrolovaných LHP žádné závažné systema-
tické chyby. V externích kontrolách se bude pokračovat i v roce 2016.

LČR stejně jako v letech předchozích zajišťovaly aktualizaci digitální podoby hranic organizačních jedno-
tek. Výstupem z této činnosti je přehledná mapa organizační struktury na straně 16.

Potvrzením funkčnosti grafického datového skladu je mapa zachycující aktuální stav majetku, který pod-
nik spravoval k 31. 12. 2015 – viz str. 15.

V roce 2015 LČR objednaly dalších 94 elektronických průměrek Digitech Professional za účelem zjišťování 
zásob stojících porostů. Průměrky jsou vybaveny software LČRTax vyvinutým pro tento účel.

Od divokých břehů šílených měst 
přišel jsem k vodě 
 a lesům,
já, který se učím teď chápati 
jich nedůvěřivost k lidem,
já, který se naučil rozuměti 
jejich nejmenším hlesům
a daleko lidí býti šťasten 
i trpěti s jejich klidem;
svých včerejších neznám 
a svoje zítra zpívám na vrších
 vřesům.
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Lesnická inspekce

Od roku 2007 bylo u LČR zavedeno periodické zjišťování stavu lesa (lesních ekosystémů) a dlouhodobých 
výsledků hospodaření formou prověrek. Od roku 2013 byl souběžně s decennálními prověrkami zaveden 
systém následných kontrol s pětiletou periodou, který přispívá ke korekcím systému v polovině decennia 
a pomáhá udržet směr a úroveň dlouhodobého lesnického hospodaření.

Činnost je zabezpečována pracovníky Oddělení Iesnické inspekce (OdLI). Útvar se prosadil zejména při 
zprostředkování zpětné vazby o účinnosti a důsledcích řídicích procesů a zajištění přímé informace výrob-
ně-technického ředitele 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. Podílejí se na prevenci před 
riziky vyplývajícími z nedodržování legislativních úprav a přispívají k jednotnému, standardnímu postupu 
zaměstnanců Lesů ČR ve vztahu k orgánům státní správy lesního hospodářství. Napomáhají udržovat 
prestiž LH a dobrou pověst o hospodaření ve státních lesích.

Během období od roku 2007 do roku 2015 bylo desetiletým prověrkám podrobeno celkem 796 revírů 
(resp. polesí) na 124 LHC a jejich částí tj. 90 % současného celkového počtu LHC obhospodařovaných Lesy 
ČR. Celkem se jednalo o 23 509 JPRL. V letech 2013–2015 bylo lesnickou inspekcí po pěti letech opětovně 
prověřeno 269 revírů na 37 LHC nebo jejich částí.
 
Detailní výsledky hodnocení jsou zveřejněny na webových stránkách podniku.

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

913 Šumperk 1,6 1,57 1,64 73 8

918 Jihlava 1,62 1,62 1,61 61 11

915 Zlín 1,66 1,63 1,67 43 7

911 Frýdek-Místek 1,66 1,58 1,75 96 11

928 České Budějovice 1,79 1,8 1,77 73 12

Lesní závody  1,85 1,86 1,84 44 15

930 Plzeň 1,86 1,8 1,9 89 13

919 Choceň 1,87 1,98 1,75 43 7

916 Brno 1,9 1,97 1,82 41 4

936 Liberec 1,93 2 1,84 73 10

921 Brandýs nad L. 1,93 1,94 1,93 54 11

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

933 Teplice 2,22 2,42 1,96 56 8

Celkem  1,83 1,86 1,8 796 124
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Nad lesy červen plá a ticho vášní voní...
Hle, z němé nádrže teď chochol tryskl vodní
a vrací krůpěje, jež o hladinu zvoní;
proud čirý, stříbrný se rozlil v lesy spodní.

Chvála 
   nahoty
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Naplňování veřejného zájmu

Lesy České republiky, s.p., jsou založeny v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a to „k uspokojování významných celospolečenských, strategických, nebo veřejně 
prospěšných zájmů“.

Podnik postupně zpracoval a schválil několik koncepčních dokumentů, jež jsou postupně naplňovány 
a aktualizovány.

Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1996, 2000, 2015) 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. Dokument je zveřejněn na webu 
a široká veřejnost může navrhovat konkrétní opatření v souladu s ním.

Program 2020

Náklady na realizaci Programu 2020 v letech 2011-2015
Rok    2011 2012 2013 2014 2015

Celkové náklady (tis. Kč)   55 601 54 428 69 630 70 319 73 501

Náklady na realizaci Programu 2020 v roce 2015 dle jednotlivých druhů činností
Druhy činností       tis. Kč %

Lesní arboreta a památné stromy      908 1,2 

Budování studánek      1 799 2,4

Údržba památných objektů a staveb     1 520 2,1

Odpočinkové a vyhlídkové objekty pro veřejnost     24 798  33,8

Informační systémy pro veřejnost      2 478 3,4

Budování a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost    12 924 17,6

Estetické úpravy lesů, parků a krajiny     4 517 6,1

Péče o vodní zdroje      8 477 11,5

Péče o biodiverzitu lesů a krajiny      2 210 3,1

Péče o drobné objekty pro veřejnost     3 786 5,2

Potlačování invazních druhů rostlin     1 202 1,6

Speciální programy pro veřejnost      1 278 1,7

Ostatní akce pro veřejnost      7 604 10,3

Program 2020 celkem      73 501 100
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V roce 2015 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních prostředků na budování a údržbu odpočinkových 
a vyhlídkových objektů pro veřejnost (24 798 tis. Kč) a na budování a opravy turistických cest, tras a parkovišť 
(12 924 tis. Kč). Další nemalá finanční částka byla vynaložena na péči o vodní zdroje a studánky (10 276 tis. Kč)

Mezi další významné činnosti podniku při realizaci Programu plnění cílů veřejného zájmu patří estetické 
úpravy lesů, parků a krajiny ( 4 517 tis. Kč), péče o drobné objekty pro veřejnost (3 786 tis. Kč), budování 
informačních systémů pro veřejnost (2 478 tis. Kč) a péče o druhovou pestrost lesů a krajiny (2 210 tis. Kč).

Celkem bylo v roce 2015 podnikem vynaloženo na všechny druhy činností pro veřejnost realizované v rámci 
Programu 2020 rekordních 73 501 tis. Kč.

Spolupráce s nevládními organizacemi

Klub českých turistů 
Podpora značení turistických tras spoluprací s Klubem českých turistů je tradiční a veřejností velmi kladně 
přijímaný projekt.

Český svaz ochránců přírody
ČSOP v rámci dlouhodobé spolupráce každoročně realizuje několik desítek konkrétních projektů ochrany 
biodiverzity v lesích, projekty v oblasti podpory záchranných stanic a v oblasti ekologické osvěty, výchovy 
a vzdělávání.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.
Nadále pokračovala podpora těchto subjektů, jejichž zakladateli či spoluzakladateli LČR jsou. 

Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

Bezzásahová území a jejich monitoring
V roce 2015 pokračovalo naplňování smlouvy mezi LČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spo-
lupráci při vymezování bezzásahových území v lesích a jejich monitoringu. Proběhla prověrka stavu 
stávajících lokalit. Přehled vymezených bezzásahových území ke dni 31. 12. 2015 a výsledky dosavadního 
monitoringu jednotlivých lokalit jsou zveřejněny na webu LČR.

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

Zhruba 27 % 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.
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Naplňování veřejného zájmu

V rámci soustavy evropsky významných území Natura 2000, budované ve všech členských zemích EU, se 
v ptačích oblastech (podle směrnice o ptácích) nachází bezmála 235 000 ha pozemků, v evropsky význam-
ných lokalitách (podle směrnice o stanovištích) více než 272 000 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 pro-
dukční 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.

LČR se v letech 2012–2014 aktivně podílely na realizaci sasko-českého projektu ZIEL3/CÍL3 Revitalizace 
rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung (https://moorevital.sachsen.de/). Tento projekt byl v roce 
2015 nominován do finále prestižního evropského ocenění Natura 2000 Award (Cena Natury 2000) v kate-
gorii Přeshraniční spolupráce a vytváření sítí. Ocenění je udělováno za úspěchy v ochraně evropského 
přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000.

Škody způsobené vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

LČR uplatnily v roce 2015 v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy, škody způsobené bobrem evropským v celkové výši 2 120 813 Kč 
a škody způsobené losem evropským ve výši 5 905 Kč. Zákon a prováděcí vyhláška však zdaleka neposti-
huje všechny druhy škod.

Podpora mimoprodukčních funkcí lesů – vnější zdroje

V rámci „Programu péče o krajinu“ MŽP byly v roce 2015 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 1 399 090 Kč v součinnosti s příslušnými organizačními jednotkami LČR.

Na opatření v lokalitách mimo tato území obdržely LČR v roce 2015 přímé dotace z Programu péče o krajinu 
v celkové výši 129 324 Kč. Na opatření v lokalitách mimo tato území obdržely LČR v roce 2015 přímé dotace 
z „Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ MŽP v celkové výši 106 382 Kč.
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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 prá-
vem hospodařit LČR.

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

Od člověka k člověku 
nesmírná cesta a ještě nedojdeš
 k cíli;
se stromy a balvany, s travou a řekou, se zvěří,
s hmyzem jsem jedno.
Chci, aby bory, louky a vody voněly z dnů mých
 a chvíli;
jsem zde teď, haluzka domácí půdy, hrouda a já jsme
 jedno,
pro sebe jsme se narodili, abychom sobě žili…
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Investiční výstavba

Investiční činnost v roce 2015

Objem celkových vložených investičních prostředků u LČR dosáhl v roce 2015 výše 1 391,529 mil. Kč, což 
činí 98 % z plánovaného objemu 1 427 mil. Kč. Vlastní zdroje představovaly částku 1 250,543 mil. Kč 
(tj. 89,9 %), dotace a prostředky z veřejného rozpočtu 42,522 mil. Kč (tj. 3,1 %), na investiční akce Progra-
mu 2020 bylo vynaloženo 39,478 mil. Kč (2,8 %) a ostatní zdroje činily 58,986 mil. Kč (tj. 4,2 %) z celkové-
ho objemu investičních prostředků.

Investice v roce 2015 podle zdroje financování – skutečnost
Zdroj financování      mil. Kč %

Vlastní zdroje        1 250,543 89,9 

Dotace, veřejný rozpočet      42,522 3,1 

Vlastní zdroje - Program 2020      39,478 2,8 

Ostatní zdroje       58,986 4,2 

Celkem       1 391,529 100 

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

Nehmotný majetek      67,185 4,8 

- z toho LHP       46,669 3,4 

 SW       13,748 1,0 

 ostatní nehmotný      5,633 0,3 

 studie území      1,135 0,1 

Hmotný majetek       1 324,344 95,2 

- z toho stavební práce      964,814 69,3 

 stroje a zařízení      247,582 17,8 

 pozemky      107,279 7,7 

 ostatní       4,669 0,3 

Celkem        1 391,529 100

Investice do nehmotného majetku činily 67,185 mil. Kč (tj. 4,8 % z celkového objemu investic), z toho 
nejvíce činily investice do obnovy lesních hospodářských plánů 46,669 mil. Kč.

Do hmotného majetku bylo investováno celkem 1 324,344 mil. Kč (tj. 95,2 % z celkového objemu inves-
tic). Z toho investice na stavební práce činily 964,814 mil. Kč, stroje a zařízení včetně ostatních investic 
252,251 mil. Kč, investice na nákupy pozemků a ostatní záležitosti spojené s investiční výstavbou nebo 
arondacemi lesních komplexů činily 107,279 mil. Kč.
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Čerpání stavebních investic dle statistické klasifikace
Klasifikace stavebních investice      mil. Kč  %

Projektová dokumentace HB      8,357 0,9

Projektová dokumentace ostatní      2,172 0,2

Projektová dokumentace lesní cesty     50,186 5,2

Projektová dokumentace lesní školky     0,498 0,1

Projektová dokumentace man. sklady     0 0

Projektová dokumentace sklady a dílny     0,230 0

Projektová dokumentace vodní nádrže     3,410 0,3

Projektová dokumentace byty      0,605 0,1

Projektová dokumentace AB      1,984 0,2

Projektová dokumentace PŠ HB      1,304 0,1

Projektová dokumentace PŠ ostatní     0 0

Projektová dokumentace PŠ lesní cesty     0,037 0

Projektová dokumentace PŠ byty      0,025 0

Projektová dokumentace PŠ AB      0,177 0

Projektová dokumentace Projekty EU     0,129 0

Lesní cesty       649,175 67,2

Lesní školky       0 0

Man. sklady       2,072 0,2

Sklady a dílny        4,869 0,5

LTM+HB … HB       46,198 4,8

LTM+HB …. LTM       0,073 0

LTM+HB … strže a sanace      8,013 0,8

Vodní nádrže       15,487 1,6

Byty, revíry       14,196 1,5

Administrativní budovy      40,863 4,2

Ostatní stavby včetně zemníků      41,326 4,2

Program 2020       39,478 4,1

PŠ HB       14,009 1,5

PŠ Ostatní stavby      0 0,0

PŠ Lesní cesty       1,784 0,2

PŠ Byty       0 0,0

PŠ Administrativní budovy      0 0,0

Projekty EU-realizace      18,157 1,9

Stavební investice celkem      964,814 100
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Investiční výstavba

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

Lesní cesty včetně dokumentace      701,182 72,7

Bytová výstavba       14,827 1,5

Provozní budovy a stavby      50,693 5,3

Vodní hospodářství      96,850 10,0

Projekty EU       18,286 1,9

Program 2020       39,478 4,1

Ostatní stavby       43,499 4,5

Celkem       964,814 100

Do pozemních a inženýrských staveb bylo investováno 964,814 mil. Kč, přičemž největší objem 
701,182 mil. Kč (tj. 72,7 %) byl investován do výstavby, modernizací a rekonstrukcí lesních cest. Druhý 
největší objem ve výši 96,850 mil. Kč (tj. 10,0 %) 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      27,993 11,3

Nákladní auta        24,822 10,0

Osobní auta - terénní      36,752 14,8

Osobní auta - mimo terénních      81,817 33,0

Speciální lesnické stroje      14,293 5,8

Traktory vč. lesnické nástavby      12,046 4,9

Přívěsy a návěsy       2,731 1,1

Zemědělské a školkařské stroje      14,447 5,8

Nakladače       3,160 1,3

Výpočetní technika vč. tiskáren      2,639 1,1

Kopírovací stroje       0 0

Telekomunikační technika      0 0

Elektronické zabezpečení staveb      0,527 0,2

Kovoobráběcí stroje      0 0

Dřevoobráběcí stroje      0,047 0

Manipulační a expediční linky      0 0

Televizory, foto, videa      0 0

Mrazírenská technologie      1,018 0,4

Ostatní jinde neuvedené stroje      12,058 4,9

Stroje celkem       234,348 94,7

Ostatní zařízení + DHM      13,233 5,3

Celkem stroje a zařízení      247,582 100

Plnění strojních investic včetně ostatních zařízení za rok 2015 činilo 247,582 mil. Kč. 
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Největší objem finančních prostředků ve výši 118,569 mil. Kč (tj. 47,8 %) byl investován do pořízení osob-
ních a terénních automobilů v rámci modernizace a doplnění vozového parku. 

Program 2020 – investiční akce
Druhy činností       mil. Kč %

Lesní arboreta       0,623 1,6

Památné a okrasné aj. dřeviny      0,285 0,7

Úpravy vodních toků, nádrží      5,745 14,6

Studánky       1,799 4,6

Podpora ohrožených druhů organismů     0 0,0

Památné objekty a stavby      1,520 3,9

Terénní úpravy       0 0

Odpočinkové a vyhlídkové objekty     17,588 44,6

Budování tábořišť pro veřejnost      0 0

Sanace invazních rostlin      0 0

Budování informačních systémů pro veřejnost     1,444 3,7

Cesty, trasy, parkoviště      5,635 14,3

Ostatní jinde neuvedené      4,839 12,3

Celkem       39,478 100

Na akce investičního charakteru bylo v rámci Programu 2020 pro zajištění veřejného zájmu v lesích v roce 
2015 vynaloženo 39,478 mil. Kč z celkového objemu 73,501 mil. Kč.

V rámci investiční výstavby se v roce 2015 uskutečnila další část realizace především turistických tras a drob-
ných dřevostaveb, které slouží veřejnosti při pobytu v lesích spravovaných LČR. Největší objem investičních 
prostředků byl vložen do výstavby odpočinkových a vyhlídkových objektů a do úprav vodních toků, nádrží 
a studánek. Nemalý finanční objem byl také investován do budování turistických cest, tras a parkovišť.

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

Kraj Celkem Stroje Stavby a zařízení z toho LC

Moravskoslezský 136,080 12,594 106,101 55,204

Olomoucký 74,002 3,949 53,333 38,579

Zlínský 67,572 3,473 53,505 35,342

Jihomoravský 128,591 36,755 73,995 45,664

Vysočina 46,535 3,930 38,579 30,251

Pardubický 78,183 6,926 66,637 62,839

Středočeský 182,942 42,181 83,963 73,413

Jihočeský 160,990 26,832 125,519 94,805

Plzeňský 61,451 7,909 47,620 34,986

Karlovarský 108,071 22,875 79,730 64,574

Ústecký 110,762 12,541 85,743 54,956

Liberecký 101,379 9,137 80,127 69,204

Královehradecký 134,970 58,480 69,962 41,365

Celkem 1 391,529 247,582 964,814 701,182
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Vítr duje do smrků a dubů
hučí dlouhý plaz
deště míjí, stera chladných zubů
zatínají v sráz
S myslí tesknou do lesů jsem vyšel
cestou necestou
abych větru divou píseň slyšel
znavil hořkost svou

Hučí plaz
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Vodní hospodářství

Lesy České republiky, s.p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimopro-
dukčních funkcí lesa. K 31. 12. 2015 spravovaly více než 38 tisíc km vodních toků a 829 malých vodních nádrží. 

Péče o vodní toky v rámci LČR představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními 
toky v pořizovací hodnotě 5,90 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, pro-
tipovodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo šest správ toků s územní působnos-
tí dle oblastí povodí, metodicky řízených Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR. 

V roce 2015 probíhaly na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:
•   odstraňování povodňových škod z roku 2013 a 2014, 
•   realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na protipovodňovou ochranu, protierozní opat-

ření a rovněž akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona, 
•   realizaci akcí za účelem oprav a údržby majetku,
•   přípravu akcí v rámci dotačních programů MZe Prevence před povodněmi III. etapa a Opatření na drob-

ných vodních tocích a malých vodních nádržích,
•   činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních 

toků, mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvod-
ních druhů rostlin apod.,

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

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a investice) byla financována zejména 
z vlastních zdrojů podniku a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná 
ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na programy MZe „Podpora 
na odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku“, „Podpora prevence před 
povodněmi III“ a podpora neinvestiční dotace na DVT dle § 102 vodního zákona. Dále byly využívány fondy 
EU - OPŽP a Program rozvoje venkova (PRV).

V souvislosti se správou toků LČR vynaložily v roce 2015 celkem 484,9 mil. Kč, z čehož výdaje inves-
tičního charakteru činily 134,5 mil. Kč. V uvedené částce jsou zahrnuty nejen stavební investice, ale 
i strojní a nehmotné investice a nákupy pozemků na správách toků. Z tohoto objemu investic předsta-
vují 106,1 mil. Kč vlastní prostředky. Na výkon správy určených drobných vodních toků a opravu a údrž-
bu majetku s tím souvisejícího bylo použito 350,4 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 335,0 mil. Kč. 
Na odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 47,5 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 
40,3 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků. Tržby získa-
né za odběry povrchové vody k úhradě správy vodních toků činily 10,7 mil. Kč.

Struktura financování vodního hospodářství v roce 2015 (mil. Kč)

Lesy ČR, s.p.    Celkem Vlastní zdroje Dotace Z toho povodňové škody

     celkem celkem Vlastní zdroje Dotace

Investice    134,5 106,1 28,4 12,9 2,4

Neinvestice    350,4 335,0 15,4 27,4 4,8

Celkem    484,9 441,1 43,8 40,3 7,2
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Vodní hospodářství

V roce 2015 bylo dokončeno 115 staveb investičního charakteru. Z toho je 7 vodních nádrží, 11 staveb typu 
velkých příčných objektů, 48 podélných úprav vodních toků, 7 studií a 42 drobných staveb typu Program 
2020 (tůňky, informační tabule, odpočinkové objekty apod.).

Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých oblastech povodí:

Správa toků - oblast povodí Odry dokončila stavby ke stabilizaci a zkapacitnění koryt vodních toků, pře-
devším úpravy Čuvného a Hluchého potoka v obci Pražmo a úprava Jestřábího potoka v Dolní Lomné – vše 
na Frýdeckomístecku, a Volský potok v Malé Morávce, okres Bruntál.

Pokračovaly práce na dokončení odstraňování povodňových škod z května 2014. V Beskydech to byly 
toky Čeladenka v obci Čeladná, Zrzávka v Bludovicích u Nového Jičína, Raduňka v Raduni, Satina v Male-
novicích a také Bystrý potok v Janovicích a v Lubně. V Jeseníkách byly dokončeny práce na vodním toku 
Olešnice a na Kolnovickém potoce, obojí v Mikulovicích.

V roce 2015 byly zahájeny první akce na zajištění protipovodňové ochrany zařazené do dotačního progra-
mu MZe - PPO III. etapa - na Kobylím potoce v Karlovicích a na Děhylovském potoce v Děhylově u Ostravy.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byly zrealizovány obnovy přehrážek na bystřinách Ropičný 
a Blatný v Beskydech. Na Jesenicku se prováděly opravy spočívající v zajištění obnovení funkce přehrážek 
Komora v Holčovicích a Solný potok ve Městě Albrechtice.

Správa toků - oblast povodí Odry čerpala dotační prostředky také na opravy a údržby pro zlepšení prů-
točnosti koryt v rámci přímých dotací DVT. Byly dokončeny akce Podolský potok v Rýmařově, Odlehčovací 
rameno Frýdlantské Ondřejnice ve Frýdlantě nad Ostravicí, Záviliší v Hradci nad Moravicí a LP Opavice 
(Celňák) v obci Město Albrechtice.

Správa toků - oblast povodí Dyje prováděla opravy a údržby objektů v majetku LČR na tocích Markvartický 
a Přibyslavický potok na Třebíčsku, Křtinský potok a Zemanův Žleb na Blanensku a Ketkovický a Dílský 
potok na Brněnsku.

Z akcí ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona, byly realizovány dvě vodní nádrže v lokalitě Pustý 
zámek na Znojemsku.

Z fondů EU - PRV byla opravena a rekonstruována koryta vodních toků na Vysočině - Slavonického potoka 
ve městě Slavonice, Besénku v obci Brumov a Svatoslavského potoka v obci Svatoslav.

Dotačních prostředků MZe na zlepšení průtočnosti koryt v rámci přímých dotací DVT bylo využito pro údrž-
bu kanálu v Drnholci na Břeclavsku a údržbu vodního toku Korejtka v obci Vítějeves v okrese Svitavy.

Správa toků - oblast povodí Labe dokončila úpravy na tocích Vortovský ve Vortové u Chrudimi, Chuchelen-
ský v Chuchelné u Semil a v Orlických horách Rybenský v Rybné, VN Těchlovice v Těchlovicích, Bačetínský 
potok u Valu u Dobrušky a Bohdašínský u Nového Města nad Metují.



Výroční zpráva 2015 63

Byla dokončena opatření k odstraňování povodňových škod z května 2014 na toku Brodec ve Velké Skrov-
nici na Ústeckoorlicku a na Kundratickém potoce v Kundraticích. Akce byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byla ukončena akce Smědavská hora – hrazení strží v Liberec-
kém kraji.

Z Programu 2020 na zajištění cílů veřejného zájmu u LČR správa toků realizovala výstavbu zvoničky 
na Liberecku, informačních a odpočinkových zařízení pro veřejnost (altány, posezení a informační tabule), 
zřízení tůní pro podporu obojživelníků ad. i v roce 2015 probíhala opatření s cílem reintrodukce střevle 
potoční a pstruha potočního v CHKO Jizerské hory.

Mezi nejvýznamnější činnosti Správy toků - oblast povodí Vltavy lze zařadit odstraňování povodňových 
škod z roku 2013 na Svinařském potoce u Berouna, Úžickém potoce u Kutné Hory, Zvolském a Ohrobeckém 
potoce u Vraného nad Vltavou, na vodním toku Trnová u Černošic a Hrachovce u Příbrami. Po povodni byly 
také opraveny Kamenický potok v obci Čakovice a Zahořanský potok ve Středočeském kraji.

Mezi další významné akce lze uvést dokončení revitalizace Maňavského potoka s jeho levostranným pří-
tokem na Českokrumlovsku financované z dotací EU (Operační program životního prostředí). Pro posílení 
revitalizačního účinku jsou v toku realizovány vhodné příčné objekty z přírodních materiálů a byla prove-
dena rovněž výsadba doprovodné vegetace.

V roce 2015 byly dále dokončeny stavební akce hrazení bystřiny Sedlec, rekonstrukce nárže Raška III. 
v západních Čechách a na Vysočině hrazení přítoků Jestřebického potoka, financované z dotací ve veřej-
ném zájmu dle § 35 lesního zákona.

V rámci udržitelnosti projektu „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ spolufinan-
covaného z prostředků EU, proběhl v září 2015 „Den s Lesy ČR“ pod záštitou Správy toků – oblast povodí 
Vltavy.

Správa toků - oblast povodí Ohře v roce 2015 dokončila mimo jiné II. etapu revitalizace přítoku Bynovec-
kého potoka v Nové Olešce na Děčínsku, opravu a rekonstrukci koryta Černockého potoka v obci Velká 
Černoc na Lounsku a opravu opěrné zdi Homolského potoka v obci Velké Březno na Ústecku.

V roce 2015 správa toků dokončila realizaci odstraňování povodňových škod z června 2013 na levobřežním 
přítoku Struhařského potoka u Lubence v okrese Louny.

Byly dokončeny dvě stavby realizované ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona, a to doplnění hrazení 
Falcké strže u Nečemic na Žatecku a realizace retenční nádrže na Bečovském potoce na Karlovarsku.

Správa toků - oblast povodí Moravy provedla řadu akcí na odstranění nánosů z koryt vodních toků a oprav 
vodních děl, např. na toku Loučka - Nasobůrky u Litovle, na vodní nádrži Nemilka na Šumpersku a opravu 
samotížných zdí na Rokytence ve Vsetíně.
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Vodní hospodářství

V rámci § 35 lesního zákona byla dokončena přehrážka na přítoku Jeleního potoka a rekonstrukce retenč-
ních nádržek Hájenky u Slavičína, okres Zlín.

V rámci nového dotačního programu MZe na opravy a údržby pro zlepšení průtočnosti koryt DVT byly 
odstraněny nánosy z koryt Biskupického potoka na Moravskotřebovsku a Rokytenky v Rokytnici na Valaš-
skokloboucku.

V roce 2015 se dokončovala projektová příprava akcí do dotací MZe - PPO III. etapa, a to Bzovský a Buchlo-
vický potok na Uherskohradišťsku a k zahájení realizace je připravena akce Retenční objekt Klášťov 
na Valašskokloboucku.

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

Také správy toků se zapojily do akcí pro veřejnost, zejména pro děti v rámci lesní pedagogiky a o své čin-
nosti pravidelně informují veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv.

Nahoře mezi lesy po vrších stezka se vine
tišinou klidně dýšící, jako by neznala lidí;
své dny tu naplní každý květ a spokojeně hyne,
jen skrytými zákony, zdá se, že se tu všecko řídí.

Tak dvakrát, třikrát, čtyřikrát nahoru dolů se stáčí.
Je měkká uprostřed bylin, hmyz nad ní zpívá a krouží,
je schůdná na svahu dubiny, kde srnčí po mechu kráčí
a žluté, hnědé, šedivé houby v zeleň se hrouží.
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,
realizace smluvních převodů

Aplikace zákona č. 428/2012Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společ-
nostmi

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

V roce 2015 byla dokončena podstatná část uzavírání dohod o vydání majetku; jenom v roce 2015 tak bylo 
vydáno 4 799 pozemků o výměře 23 684 ha a 81 staveb. V dalším období se očekává již omezený počet 
dohod a majetek bude vydáván převážně na základě rozhodnutí SPÚ ve správním řízení nebo případně 
na základě soudního rozhodnutí.

LČR evidovaly k 31. 12. 2015 celkem 2 265 výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily 
požadavky na vydání 49 180 pozemků a 1 392 staveb. U části výzev se přitom jedná o duplicitně uplatněné 
nároky na vydání 10 564 pozemků a cca 60 % staveb.

Ke dni 31. 12. 2015 bylo uzavřeno s oprávněnými osobami 1 913 dohod o vydání nárokovaného majetku 
v rozsahu 17 679 pozemků o celkové výměře 77 789 ha a 250 staveb.

Ke dni 31. 12. 2015 LČR evidovaly 224 rozhodnutí SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých 
bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníkem 2 121 pozemků o celkové výměře 25 120 ha a 55 sta-
veb.

Ke dni 31. 12. 2015 LČR evidovaly 1 rozhodnutí soudu dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterém bylo 
rozhodnuto, že oprávněná osoba je vlastníkem 3 pozemků o celkové výměře 0,38 ha.
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,
realizace smluvních převodů

Graf počtu zaevidovaných výzev v jednotlivých obdobích 2013-2015

Stav k 31. 12. 2015

Období 1.Q*13 2.Q*13 3.Q*13 Říjen*13 Listopad*13 Prosinec*13 1.Q*14

Počet 51 275 353 230 352 465 225

evidovaných výzev

Období 2.Q*14 3.Q*14 4.Q*14 1.Q*15 2.Q*15 3.Q*15 4.Q*15

Počet 113 92 39 25 20 8 17

evidovaných výzev

Celkem       2 265
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Graf počtu pozemků uvedených v dohodách dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb. v období 2013-2015

Stav k 31. 12. 2015 
Období Rok 2013 1.Q 2014 2.Q 2014 3.Q 2014 4.Q 2014 1.Q 2015 2.Q 2015 3.Q 2015 4.Q 2015 Celkem

Počet dohod 32 84 284 394 439 225 201 121 133 1 913

Počet pozemků 293 1 164 3 860 3 800 3 763 2 154 1 234 583 828 17 679

Výměra v ha 1 422 5 651 15 549 18 406 13 077 13 537 5 032 1 518 3 597 77 789
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,
realizace smluvních převodů

Ostatní restituce
V ostatních případech vydávání majetku původním vlastníkům podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (za r. 2015 
se jedná výhradně o ukončené soudní spory k žalobám obcí na určení vlastnického práva podaným před 
31. 3. 2013) a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno celkem 950,8075 ha pozemků.

Realizace smluvních převodů v roce 2015

Pozemky (nákup, prodej, směny)

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

        pozemky

Výměra v ha        267,4089 178,7280

Realizační cena v Kč      154 001 535 68 759 260

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

        pozemky

Výměra v ha        442,6314 328,5254

Realizační cena v Kč      106 490 698 61 877 530

Budovy (prodej)

Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit)
Počet budov        45

Realizační cena v Kč       47 523 939
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Lidské zdroje

V roce 2015 proběhly tyto změny ve funkcích vedoucích zaměstnanců OJ
Org. jednotka Funkce Nové obsazení  Původní obsazení Datum změny

KŘ Choceň  ředitel KŘ Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D. Ing. Roman Vohradský 1. 1. 2015

KŘ České Budějovice ředitel KŘ Ing. Radek Pomije Ing. Karel Trůbl 1. 1. 2015

LS Loučná nad Desnou  lesní správce Ing. Ján Dvořák Ing. Pavel Jonák 1. 1. 2015

LS Kraslice lesní správce Ing. Alexandr Fous Ing. Josef Kubát, Ph.D. 1. 1. 2015

LS Litvínov lesní správce Ing. Pavel Rus Ing. Anita Hovorková 1. 2. 2015

KŘ Frýdek-Místek ředitel KŘ Ing. Mgr. Jan Ševčík JUDr. Zdeněk Horák, MBA 15. 5. 2015

LS Frýdlant v Čechách lesní správce Ing. Václav Vacek Ing. Otto Kučera 1. 6. 2015

LS Město Albrechtice lesní správce Ing. Svatopluk Folta Ing. Vítězslav Závodný 1. 7. 2015

LS Vsetín  lesní správce Ing. Jaroslav Pastyřík Ing. Michal Vrážel 1. 7. 2015

LS Hanušovice lesní správce Ing. René Šebek Ing. Jiří Eichler 1. 8. 2015

LS Česká Lípa lesní správce Ing. Jiří Hokr Ing. Miloslav Slánský 1. 10. 2015

LS Frýdek-Místek pověřen řízením Ing. Petr Vrána Ing. Jiří Silvestr 27. 11. 2015

LS Ještěd lesní správce Ing. Jiří Carda Josef Rákosník 1. 12. 2015

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Rok    2011 2012 2013 2014 2015

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR   2 112 2 125 2 175 2 230 2 278

LZ, SZ    1 066 1 088 1 096 1 105 1 098

Celkem    3 178 3 213 3 271 3 335 3 376

- z toho TH zaměstnanci     

Rok    2011 2012 2013 2014 2015

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR   2 037 2 041 2 080 2 119 2 118

LZ, SZ    309 309 302 301 297

Celkem    2 346 2 350 2 382 2 420 2 415

- z toho dělníků     

Rok    2011 2012 2013 2014 2015

Počet    832 863 889 915 961

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v kategorii dělníků se v porovnání s rokem 2014 zvýšil přede-
vším z důvodu realizace sociálního programu Veřejně prospěšných prací.

Průměrný výdělek
Rok    2011 2012 2013 2014 2015

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR   30 559 31 475 31 819 32 417 32 505

LZ, SZ    23 366 24 337 24 657 25 008 25 067

Celkem    28 146 29 057 29 418 29 963 30 056

Celkový průměrný výdělek se v porovnání s rokem 2014 zvýšil o 0,31 %. Závazek meziročního nárůstu 
průměrného výdělku sjednaný v Podnikové kolektivní smlouvě byl splněn ve sledovaných kategoriích 
zaměstnanců bez smluvních mezd na 100,83 %.
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Lidské zdroje

Struktura vzdělanosti zaměstnanců (v %)

Odborové organizace
V podniku působí 14 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 1106/19, 500 08 Hradec Králové a jedna Nezávislá odborová 
organizace Lesního závodu Židlochovice se sídlem Tyršova 1, 667 01 Židlochovice, které uzavírají s podni-
kem Podnikovou kolektivní smlouvu. Dle Podnikové kolektivní smlouvy jsou zaměstnancům poskytovány 
benefity a další plnění nad rámec obecně platných právních předpisů.

Střední odborné  
+ základní

20 % Vysokoškolské

39 %

Úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou

41 %
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Komunikace s veřejností

Komunikace směrem k laické i odborné veřejnosti se orientovala na propagaci podniku jako ziskové, 
konkurenceschopné, společensky odpovědné a stabilní firmy ve všech oblastech jejího zájmu: oblasti 
ekonomické, ochrany životního prostředí i v oblasti sociální.

Nástrojů komunikace je několik, k důležitým vzhledem k své pružnosti a dosahu patří webové stránky 
podniku a také prezentace na facebooku. Zájem o moderní komunikační technologie stále stoupá.

Nový projekt Sešity do škol, v rámci kterého bylo zdarma distribuováno do základních škol cca 250 tis. 
sešitů, se setkal s velkým ohlasem široké veřejnosti. Před koncem roku jsme pokračovali v tentokrát rozší-
řené nabídce vánočních stromků do dětských domovů a sociálních ústavů.

K nástrojům komunikace s velkým potenciálem, a to směrem k laické i odborné veřejnosti, patří výstavy 
se zaměřením na lesnictví a myslivost. Jednalo se především o tradiční výstavu Natura Viva v Lysé nad 
Labem, tematicky zaměřenou zejména na nabídku loveckých možností.

1. Komunikace s novináři

Kontaktní osobou pro zástupce sdělovacích prostředků je tisková mluvčí podniku – Mgr. Eva Jouklová. 
Odpovídá na novinářské dotazy, pořádá tiskové konference, připravuje tiskové zprávy a aktuality. V roce 
2015 vydal státní podnik 154 tiskových zpráv a uspořádal 12 tiskových konferencí. Podnik pokračoval v ote-
vřené komunikaci s veřejností i s médii.

Mediální výstupy se týkaly regionálních i obecných témat.

Patří mezi ně například:
•  církevní restituce
•  lesnické tendry
•  odvod finančních prostředků do státního rozpočtu
•  výpočet škody způsobené větrnou smrští v červenci 2015
•  lesní hospodaření: pěstební činnost, opatření proti kůrovci a chroustu maďalovému, nová výsadba, 

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

2. Děti a mládež

Mezi priority v komunikační strategii Lesů České republiky, s.p., patří již od roku 1999 environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). Tyto vzdělávací a osvětové aktivity jsou realizovány pomocí řady 
komunikačních nástrojů.
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Komunikace s veřejností

Jedna z metod lesnické a environmentální osvěty je lesní pedagogika, která se zabývá předáváním 
pravdivých informací o lese, jeho funkcích, přírodních vztazích a lesním hospodaření. Důraz je kladen 
na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, 
čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Do cílové skupiny patří především 
děti MŠ a ZŠ, dále pedagogové, široká veřejnost, SŠ, VOŠ, VŠ, senioři, osoby handicapované a osoby ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Velice oblíbenými aktivitami školských zařízení jsou vycházky do lesa 
s lesnickými odborníky, lesními pedagogy. Během roku byla uspořádána řada výtvarných a vědomostních 
soutěží, exkurze a velký ohlas zaznamenaly i lesnické a myslivecké slavnosti, kam patří např. Hubertské 
mše.

Příležitost pro upevnění vztahu státního podniku s veřejností na regionální úrovni jsou Dny s LČR. Tyto 
akce se sportovně vzdělávacím charakterem patří k nejžádanějším a nejnavštěvovanějším. V roce 2015 se 
v rámci organizačních jednotek uskutečnilo 126 Dnů s LČR, což je o 16 více než v předešlém roce.

Během roku 2015 lesní pedagogové uspořádali 938 akcí, jichž se zúčastnilo téměř 119 000 účastníků.

Rok Počet účastníků akcí Počet akcí Počet lesních pedagogů

2010 78 021 689 174

2011 81 045 760 195

2012 98 385 827 211

2013 100 842 894 233

2014 134 147 949 245

2015 118 910 938 229

3. Vnitropodniková komunikace

Velikost podniku, jeho charakter a rozsah činností předurčuje jako základní pilíře vnitropodnikové komu-
nikace podnikový intranet. Stále oblíbeným tradičním nástrojem je internetový časopis Lesu zdar.

Úkolem vnitropodnikové komunikace je především posilování firemní kultury a podpora zaměstnanecké 
loajality. K plnění tohoto úkolu přispívají také osobní setkání vedoucích pracovníků se zaměstnanci, a to 
jak na úrovni formální, tak neformální. Kromě tradičních akcí jako je střelecká soutěž O pohár LČR a Ples 
LČR přibyla v roce 2015 nová akce pro široký okruh zaměstnanců – Sportovní den – a hned první rok se 
těšila velkému zájmu.

4. Poskytování darů

Strategie pro poskytování darů z podzimu roku 2014, zveřejněná na webu podniku, byla naplňována 
i v roce 2015. Celkově bylo na dary poskytnuto 17,187 mil. Kč. O finanční dar se mohly ucházet neziskové 
organizace působící v oblasti humanitární, charitativní, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, kultury 
a školství. Žadatelé se obraceli se svými projekty nejen na ředitelství podniku, ale také na Krajská ředitel-
ství a Lesní závody, které měly v rámci vlastního limitu možnost podpořit subjekty ze svého okolí.
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Výroční zpráva státního podniku Lesy České republiky o činnosti v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., založený zakládací listinou Ministerstva zemědělství České 
republiky ze dne 11. prosince 1991, č. j. 6677/91-100, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
Hradec Králové, PSČ: 500 08, IČ: 42196451, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 (dále též „LČR“), jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSPI“), tím-
to v souladu s § 18 ZSPI vydává tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle ZSPI:

1. Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2015 bylo podáno celkem 55 písemných žádostí o poskytnutí informace dle ZSPI.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti:
V roce 2015 bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti o poskytnutí informace dle ZSPI.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2015 byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí dle ZSPI.

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí LČR 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
V roce 2015 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí LČR o odmít-
nutí 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 2015 nebyl podnik LČR účastníkem žádného soudního řízení o právech a povinnostech dle ZSPI, 
tedy mu tímto způsobem nevznikly žádné náklady.

6. Poskytnuté výhradní licence:
V roce 2015 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 2015 nebyla podána žádná stížnost na postup LČR při vyřizování žádosti o informace  
dle § 16a ZSPI.
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Protikorupční program státního podniku  
Lesy České republiky

Státní podnik jako právnická osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu, veden snahou potírat 
korupční jednání a připojit se k boji proti korupci, navazuje na snahy Vlády ČR a Ministerstva zemědělství 
ČR a vytvořil protikorupční program, jehož cílem je napomoci k transparentnímu a standardizovanému 
určení procesů a rolí v otázce potírání korupce v prostředí státního podniku.

Cílem tohoto programu je zcela odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik 
korupčního jednání, a to identifikací rizikových oblastí, funkcí nebo činností, při kterých by mohlo 
ke korupčnímu jednání docházet; v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky posléze definovat zásadní 
systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci a efektivnímu potlačování.

Státní podnik v souvislosti s eliminací korupčního jednání a jeho vzniku vůbec, usiluje o posílení morální 
integrity zaměstnanců, posílení a propagaci etického chování, v neposlední řadě pak o snižování motivace 
zaměstnanců ke korupčnímu jednání.

Snahou podniku a etické komise (která je složena z nezávislých zaměstnanců podniku, kteří nezastávají 
jmenované funkce a jejichž nominace byla provedena formou hlasování všech zaměstnanců podniku) je 
neustálé zdokonalování a aktualizace protikorupčního programu, a to tak, aby byl naplněn jeho základní 
cíl, tedy eliminace potencionálního korupčního jednání v prostředí státního podniku.

Složení etické komise:
Mgr. Renáta Jelínková, předsedkyně
Ing. Jiří Bartuněk, místopředseda
Ing. Josef Hejtmánek
Ing. Jana Jirková
Ing. Tomáš Matýsek

Podezření na případné korupční či neetické jednání zaměstnanců státního podniku je možné oznamovat 
na elektronickou adresu: korupce@lesycr.cz či etickakomise@lesycr.cz

Podezření na korupční či neetické jednání je možné také oznamovat písemně či osobně přímo na odbor 
interního auditu státního podniku nebo etickou komisi na adrese:

Lesy České republiky, s.p.
Etická komise nebo Odbor interního auditu
Přemyslova 1106/19
Hradec Králové

Bližší informace o protikorupčním programu se můžete dozvědět na webových stránkách státního podni-
ku:

http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/Stranky/protikorupcni-program.aspx
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Zpráva nezávislého auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

zakladateli a generálnímu řediteli o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 státního podniku  
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky státního podniku Lesy České republiky, s.p. sestavené 
na základě českých účetních předpisů ke dni 31. 12. 2015, za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, která se 
skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o státním podniku  
Lesy České republiky, s.p. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán státního podniku Lesy České republiky, s.p. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materi-
ální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neob-
sahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení 
rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo 
chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku.

VÝROK BEZ VÝHRAD
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku  
Lesy České republiky, s.p. k 31. 12. 2015, nákladů, výnosů, výsledku jeho hospodaření za rok končící  
31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

kreston.cz
A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms
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Jako ověřovatelé považujeme za nezbytné upozornit na skutečnosti, které by mohly být důležité 
pro posouzení majetkové a finanční situace státního podniku Lesy České republiky, s.p. uvedené 
v bodu 10 Přílohy k účetní závěrce 2015.

OSTATNÍ INFORMACE
Za ostatní informace se považují informace uvedené v přiložené výroční zprávě, nikoli však účetní závěrka 
nebo naše zpráva auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán státního podniku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní 
výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se 
s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve význam-
ném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistí-
me, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Brně dne 25. 4. 2016

Kreston A&CE Audit, s. r. o.
Ptašínského 4, 602 00 Brno
Oprávnění KAČR č. 007     Ing. Pavel Studnička
Ing. Libor Cabicar, jednatel společnosti   auditor, oprávnění č. 1702

Přílohy: Výroční zpráva za rok 2015 včetně účetní závěrky 2015

kreston.cz
A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms
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Účetní závěrka

Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Označení Název Brutto Korekce Netto běžné Netto minulé

     účetní období účetní období

    AKTIVA CELKEM 86 117 757 -15 779 889 70 337 868 76 146 627

B.   Dlouhodobý majetek 77 097 013 -14 944 313 62 152 700 64 369 172

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 1 127 895 -835 403 292 492 317 419

B.I. 3. Software 616 141 -585 432 30 709 64 245

  4. Ocenitelná práva 36 021 -35 327 694 916

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 420 519 -214 644 205 875 222 424

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 52 290 0 52 290 29 834

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 2 924 0 2 924 0

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek 73 381 282 -14 093 980 59 287 302 60 960 719

B.II. 1. Pozemky 49 202 164 0 49 202 164 51 319 487

  2. Stavby 21 855 381 -12 678 880 9 176 501 9 038 790

  3. Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí 1 739 217 -1 414 997 324 220 166 990

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů 30 -30 0 0

  5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 94 -73 21 0

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

  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 582 436 0 582 436 433 490

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 22 0 22 24

B.III.   Dlouhodobý finanční majetek 2 587 836 -14 930 2 572 906 3 091 034

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

  3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 496 166 0 496 166 1 014 294

  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000
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Označení Název Brutto Korekce Netto běžné Netto minulé

     účetní období účetní období

C.   Oběžná aktiva 8 958 085 -835 576 8 122 509 11 684 036

C.I.   Zásoby 152 627 -651 151 976 159 537

C.I. 1. Materiál 54 828 0 54 828 52 715

  2. Nedokončená výroba a polotovary 70 679 0 70 679 84 563

  3. Výrobky 24 978 -612 24 366 20 156

  4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 199 0 199 217

  5. Zboží 1 943 -39 1 904 1 886

C.II.   Dlouhodobé pohledávky 2 332 0 2 332 437

  1. Pohledávky z obchodních vztahů 70 0 70 0

 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 262 0 2 262 437

C.III.   Krátkodobé pohledávky 2 118 845 -834 925 1 283 920 1 460 354

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 827 307 -634 033 1 193 274 1 369 307

  4. Pohledávky za společníky 112 0 112 157

  6. Stát - daňové pohledávky 26 969 -10 587 16 382 36 710

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 18 821 -364 18 457 10 601

  8. Dohadné účty aktivní 2 194 0 2 194 13 795

  9. Jiné pohledávky 243 442 -189 941 53 501 29 784

C.IV.   Krátkodobý finanční majetek 6 684 281 0 6 684 281 10 063 708

C.IV. 1. Peníze 3 316 0 3 316 2 706

  2. Účty v bankách 4 063 049 0 4 063 049 7 666 065

  3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 2 617 916 0 2 617 916 2 394 937

D.I.   Časové rozlišení 62 659 0 62 659 93 419

D.I. 1. Náklady příštích období 13 529 0 13 529 21 025

  3. Příjmy příštích období 9 032 0 9 032 39 229

  3. DPH k uplatnění v lednu 2016 40 098 0 40 098 33 165
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Účetní závěrka

Označení Název Stav běžné Stav minulé

   účetní období účetní období

    PASIVA CELKEM 70 337 868 76 146 627

A.   Vlastní kapitál 67 905 791 73 022 133

A.I.   Základní kapitál 12 658 789 12 159 241

A.I. 1. Základní kapitál 12 658 789 12 159 241

  1. Kmenové jmění zapsané 5 818 759 5 818 759

  1. Nezapsané změny kmenového jmění 6 840 030 6 340 482

A.II.   Kapitálové fondy 47 192 956 49 349 554

  2. Ostatní kapitálové fondy 47 204 452 49 402 470

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -11 496 -52 916

A.III.   Fondy ze zisku 2 658 916 4 668 263

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

  2. Statutární a ostatní fondy 1 407 633 3 416 980

A.IV.   Výsledek hospodaření minulých let 0 26 958

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 26 958

A.V.   Výsledek hospodaření běžného účetní období (+/-) 5 395 130 6 818 117

B.   Cizí zdroje 2 295 046 3 045 526

B.I.   Rezervy 976 305 1 708 496

  4. Ostatní rezervy 976 305 1 708 496

B.II.   Dlouhodobé závazky 180 643 165 815

  10. Odložený daňový závazek 180 643 165 815
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Označení Název Stav běžné Stav minulé

   účetní období účetní období

B.III.   Krátkodobé závazky 1 138 098 1 171 215

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 818 125 684 610

  4. Závazky ke společníkům 471 200

  5. Závazky k zaměstnancům 92 747 100 513

  6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot. pojištění 50 067 54 101

  7. Stát - daňové závazky a dotace 114 559 213 983

  8. Krátkodobé přijaté zálohy 53 131 109 487

  10. Dohadné účty pasivní 5 926 4 028

  11. Jiné závazky 3 072 4 293

C.I.   Časové rozlišení 137 031 78 968

C.I. 1. Výdaje příštích období 74 023 18 318

  2. Výnosy příštích období 63 008 60 650



Lesy České republiky, s.p.82

Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Označení Název Sledované Minulé

   účetní období účetní období

I.   Tržby za prodej zboží 3 643 2 975

  A. Náklady vynaložené na prodané zboží 3 069 2 468

+   Obchodní marže 574 507

II.   Výkony 11 844 244 12 114 906

II. 1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 11 845 105 12 101 290

II. 2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti -9407 614

II. 3.   Aktivace 8 546 13 002

  B. Výkonová spotřeba 4 012 881 4 238 582

  B.1. Spotřeba materiálu a energie 290 602 297 699

  B.2. Služby 3 722 279 3 940 883

+   Přidaná hodnota 7 831 937 7 876 831

  C. Osobní náklady 1 735 286 1 712 646

  C.1. Mzdové náklady 1 248 312 1 231 709

  C.2. Odměny členům orgánů podniku 144 60

  C.3. Náklady na sociál. zabezpeč. a zdravot. pojištění 424 209 417 666

  C.4. Sociální náklady 62 621 63 211

  D. Daně a poplatky 155 378 160 438

  E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 657 829 688 524

III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 225 926 161 980

III.1.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 222 083 156 971

III.2.   Tržby z prodeje materiálu 3 843 5 009

  F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 32 335 27 146

  F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 30 023 23 670

  F.2. Prodaný materiál 2 312 3 476

  G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti -794 493 -2 069 190

  G.1. Změna stavu rezerv v provozní oblasti -732 191 -1 862 984

  G.2. Změna stavu opravných položek v provozní oblasti -62 302 -206 206

IV.   Ostatní provozní výnosy 198 193 233 105

  H. Ostatní provozní náklady 112 994 90 684

*   Provozní výsledek hospodaření 6 356 727 7 661 668
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Označení Název Sledované Minulé

   účetní období účetní období

VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 609 235 755 030

  J. Prodané cenné papíry a podíly 615 283 753 249

VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 42 926 48 956

VII.1.   Výnosy z podílů v ovl. + říz. osobách pod podst. vliv. 1 931 0

VII.2.   Výnosy z ost. dlouhodobých cenných papírů a podílů 40 995 48 956

VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 143 878 114 924

  K. Náklady z finančního majetku 75 917 3 909

IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 3 908 6 100

  L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 10 786 12 306

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

X.   Výnosové úroky 59 205 136 494

  N. Nákladové úroky 0 1

XI.   Ostatní finanční výnosy 1 174 3 331

  O. Ostatní finanční náklady 21 316 22 915

*   Finanční výsledek hospodaření 137 024 301 570

  Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 098 621 1 145 121

  Q.1. - splatná 1 083 794 1 135 606

  Q.2. - odložená 14 827 9 515

**   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 395 130 6 818 117

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 (+/-) 5 395 130 6 818 117

****   Výsledek hospodaření před zdaněním 6 493 751 7 963 238
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Příloha k roční účetní závěrce 2015

1.

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové
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.justice.cz. Stejně tak jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním 
období 2014 a 2015.

Zápis do obchodního rejstříku:
Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 
1991 č.j. 6677/91-100 s účinností od 1. 1. 1992, zakládací listina byla aktualizována v plném znění napo-
sledy dne 27. 1. 2016 Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR č.j. 2430/2016-MZE-13221. Aktuální znění 
zakládací listiny včetně všech dalších změn je uvedeno ve veřejně přístupném obchodním rejstříku.

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle A XII, 
vložka 540.

Hodnota kmenového jmění zapsaná v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2015 činí 5 818 758 987,42 Kč.

Roční účetní závěrka za rok 2015 se sestavuje k 31. 12. 2015.
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Statutární orgán k 31. 12. 2015:
Ing. Daniel Szórád, Ph.D. – generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2015:
Ing. Václav Lidický - výrobně-technický ředitel
Ing. Igor Kalix, MBA  - správní ředitel
Ing. Radovan Srba - obchodní ředitel
Ing. Karel Buchta, Ph.D. - ekonomický ředitel 

Změny ve statutárních orgánech od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016:
V období od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016 nedošlo ke změně ve statutárních orgánech.

Dozorčí rada k 31. 12. 2015:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - předseda DR
Ing. Jaromír Kříha  - místopředseda DR
Ing. Miroslav Jankovský
JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.
Mgr. Patrik Mlynář
Petr Moravec
Ing. Miloš Pochobradský
Ing. Tomáš Vrba
PhDr. Jan Závěšický

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

Personální změny dozorčí rady od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016:
Dne 1. 1. 2015 se stal členem dozorčí rady Ing. Jiří Snášel jako náhradník z důvodu ukončení výkonu funkce 
předchozího člena dozorčí rady Ing. Karla Trůbla.
Dne 8. 4. 2015 uplynulo funkční období voleným členům dozorčí rady – Ing. Jaromíru Kříhovi, Ing. Mirosla-
vu Jankovskému a Ing. Jiřímu Snášelovi.
Dne 27. 5. 2015 se stali členy dozorčí rady zaměstnanci volení zástupci – Ing. Jaromír Kříha, Ing. Miroslav 
Jankovský a Ing. Miloš Pochobradský.
Dne 1. 4. 2016 rezignoval na svou funkci člena dozorčí rady JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D. Ke dni 11. 4. 2016 byl 
do funkce člena dozorčí rady jmenován Ing. Zdeněk Adamec, CISM.

Výbor pro audit k 31. 12. 2015:
Josef Jaroš, MBA - předseda VPA
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - místopředseda VPA
Ing. Tomáš Vrba
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Příloha k roční účetní závěrce 2015

Personální změny výboru pro audit od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016:
V období od 1. 1. 2015 do 25. 4. 2016 nedošlo ke změně ve výboru pro audit.

Organizační struktura podniku k 31. 12. 2015 (vnitropodnikové účetní jednotky):
Ředitelství podniku řídí 5 přímo řízených závodů - Lesní závody Boubín, Kladská, Konopiště, Židlochovice 
a Semenářský závod Týniště nad Orlicí.
Kromě toho ředitelství podniku přímo řídí 12 krajských ředitelství, kterým je na území celé České republiky 
v rámci jejich územní působnosti podřízeno 74 lesních správ. Krajská ředitelství nejsou samostatnými 
vnitropodnikovými účetními jednotkami. 
Samostatnou organizační jednotkou je správa drobných vodních toků a bystřin na úrovni Správ toků povo-
dí Dyje, Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy.
Samostatnou vnitropodnikovou účetní jednotkou je Správa klientských aktiv, v rámci níž se sleduje zhod-
nocování volných finančních prostředků v samostatných portfoliích.

2.

Lesy České republiky, s.p., měly k 31. 12. 2015 majetkovou účast a rozhodující vliv ve firmách:

• Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. (dále HLDS)
Sídlo: Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ: 60913827
Vlastní kapitál: 2014: +193 058 tis. Kč; 2015: k datu účetní závěrky nebyl znám 
Výsledek hospodaření: 2014: +402 tis. Kč; 2015: k datu účetní závěrky nebyl znám
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50% akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu 
zisku nejsou uzavřeny.

V průběhu roku 2014 si LČR nechaly provést znalecké ocenění svého podílu v HLDS. Znalecké ocenění 
podílu LČR v HLDS ani předběžné výsledky hospodaření za rok 2015 nesignalizují nutnost korekce ocenění 
majetkové účasti v této společnosti.

• H.F.C. a.s. (dále HFC)
Sídlo: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25939181
Vlastní kapitál: 2014: +74 929 tis. Kč; 2015: k datu účetní závěrky nebyl znám 
Výsledek hospodaření: 2014: -26 227 tis. Kč; 2015: k datu účetní závěrky nebyl znám
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50% akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu 
zisku nejsou uzavřeny.

V průběhu roku 2014 si LČR nechaly provést znalecké ocenění svého podílu v HFC, které stanovilo jeho 
výrazně nižší tržní ocenění, než je pořizovací cena. Proto byla v rámci závěrkových operací roku 2014 
vytvořena opravná položka ve výši 14 930 400,- Kč (výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.2. korekce), kterou 
byla výše podílu v HFC korigována na hodnotu 35 069 500,- Kč, což odpovídá minimální hodnotě tržního 
ocenění daného podílu. Výsledek hospodaření HFC za rok 2015 dosud není znám; je však známo, že výše 
ztráty nesníží ocenění společnosti zaúčtované k 31. 12. 2014 ani k datu 31. 12. 2015 významnou výší, proto 
ocenění k 31. 12. 2014 není v roce 2015 korigováno.
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Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní LČR k 31. 12. 2015 v pořizovací ceně 
91 670 tis.Kč (výkaz Rozvaha, aktiva, řádek B.III.2. brutto).

Společnost Počet  Jmenovitá Pořizovací Opravná

 akcií  hodnota cena položka

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

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

H.F.C. a.s. 83 51 284 50 000 14 930

3.

 2014 2015

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 3 335 3 376

Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12. 3 256 3 251

Mzdové náklady (tis. Kč) 1 231 709 1 248 312

Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) 417 666 424 209

Sociální náklady (tis. Kč) 63 211 62 621

Osobní náklady (tis. Kč) 1 712 586 1 735 286

Počet zaměstnanců v řídících orgánech (ZVŘO) 18 22

Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč) 31 704 37 116

Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč) 11 046 12 931

Za zaměstnance v řídících orgánech (ZVŘO) se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů 
a vedoucích odborů. Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících 
a dozorčích orgánů nebyly poskytovány žádné požitky nad rámec všeobecně platných vnitropodniko-
vých směrnic. V roce 2015 byly členům dozorčí rady zaúčtovány odměny v celkové výši 144 tis. Kč. Každý 
zaměstnanec v řídících orgánech má možnost v souladu s platnými zákonnými normami a vnitropodniko-
vými směrnicemi využívat služební automobil k soukromým potřebám.

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů 
včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyla ostatní plnění, jak v peněžní, tak v nepeněžní formě, posky-
tována.

Pohledávky za zaměstnanci (Rozvaha, aktiva C.III.9) činí k 31. 12. 2015 celkem 4 380 tis. Kč (6 134 tis. Kč 
k 31. 12. 2014). V této částce za rok 2015 jsou uvedeny i splátky zápůjček s dobou splatnosti v roce 2017 
a dále, a to ve výši 2 210 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 2014 a 2015 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s plat-
ným zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.



Lesy České republiky, s.p.88

Příloha k roční účetní závěrce 2015

a) Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Práce spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se oceňují vlastními nákla-
dy 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.

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 záko-
na 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 sta-
novené 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 vede-
né v úloze IMA v prvním roce ve výši 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % se odepíše v dalším roce používání.

Odpisový plán je vyjádřen jednotným, celopodnikovým číselníkem, který je sestaven podle výše uvede-
ných zásad. Odpisový plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobě neměnný a v průběhu 
let 2014 a 2015 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 účet-
nictví, 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 odvo-
zují z pořizovacích cen. Rozdíly vzniklé na účtech 111 a 131 jsou v rozpočtované výši stanoveným procen-
tem 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 zejména podle platných ceníků 
nebo na základě znaleckého posudku.
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f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod
V roce 2014 a 2015 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 2014 a 2015 nedošlo u LČR k odchylkám od metod stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví.

b) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Opravná položka k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku ve výši 11 130 tis. Kč byla 
vytvořena k 31. 12. 2014 v plné výši proinvestovaných prostředků na nedokončený projekt manažerského 
informačního systému, kdy spolupráce s dodavatelem byla ukončena a k 31. 12. 2014 nebylo rozhodnuto 
o další využitelnosti projektu. V průběhu roku 2015 bylo rozhodnuto o nevyužitelnosti projektu, tento byl 
odepsán a opravná položka byla v plné výši zrušena.

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

Opravná položka ke zboží ve výši 54 tis. Kč, vytvořená na SZ Týniště nad Orlicí jako rozdíl mezi skladovou 
cenou a prodejní cenou zboží k 31. 12. 2014, byla k datu 31. 12. 2015 snížena na 39 tis. Kč. Na stejném prin-
cipu byla na SZ Týniště nad Orlicí k 31. 12. 2014 vytvořena opravná položka k výrobkům ve výši 1 446 tis. 
Kč, a k 31. 12. 2015 byla snížena na 612 tis. Kč.

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 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.
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 směn-
ný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Jiné způsoby přepočtu majetku a závazků 
v cizích měnách nebyly v průběhu let 2014 a 2015 používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty
Majetek oceňovaný reálnou hodnotou byl v letech 2014 a 2015 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném 
trhu nebo tržní cenou stanovenou statutem cenného papíru.

e) Změny reálné hodnoty
Reálnou hodnotou byl v letech 2014 a 2015 oceněn dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. Jednalo 
se o podílové listy investičních fondů, dlužné cenné papíry a směnky. Změna reálné hodnoty dlouhodo-
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bých 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 deri-
vátů“, 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 položky  zvýšení položky stav řádku

 oceňovací  oceňovací A.II.3.

 rozdíly v roce  rozdíly v roce k 31. 12.

2014 -- 28 069 -52 916

2015 41 420 -- -11 496

5.

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

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

tis. Kč 2014 2015 Změna zůst. 

 Poř. cena Oprávky Poř. cena Oprávky ceny 2015

Software 608 333 544 088 616 141 585 432 -33 536

Lesní hospodářské plány 355 218 151 413 356 287 165 906 -13 424

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

pořizovací cena v tis. Kč 2014 2015

Budovy a stavby 864 531 964 814

z toho – bytová výstavba, lesovny 8 407 14 827

     správní a provozní budovy 136 906 133 669

     lesní cesty 575 027 701 182

     hrazení bystřin a odvodnění lesních půd 144 191 115 136

Stroje, přístroje, zařízení 106 530 234 348

z toho – stroje pro lesnictví 48 283 43 945

     nákladní auta 22 676 55 546

     osobní auta -- 118 570

     počítače a ostatní přístroje 35 571 16 287
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Významnější tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku byly:

pořizovací cena v tis. Kč 2014 2015

Budovy a stavby nebytové 544 007 577 926

z toho – stavby 521 072 540 805

     prodané 8 771 21 801

     předané (restituce) 460 528 465 571

     likvidace z důvodu opotřebení či havárií 51 773 53 433

     budovy 22 935 37 121

     prodané 4 479 16 950

     předané (restituce) 17 525 19 464

     likvidace z důvodu opotřebení či havárií 931 707

Stroje, přístroje, zařízení 14 593 21 833

z toho - nákladní auta 13 707 14 770

     osobní auta 886 7 063

c) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí

tis. Kč 2014 2015 Změna zůst. 

 Poř. cena Oprávky Poř. cena Oprávky ceny 2015

Stroje, přístroje a zařízení 1 415 077 1 259 213 1 590 877 1 273 078 +161 935

Drobný dl. hmotný majetek 141 519 130 393 148 340 141 919 -4 705

d) Největší a nejvýznamnější složkou majetku byly pozemky. V roce 2015 došlo k těmto změnám:

2015 Lesní půda Ostatní půda Celkem

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

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

Přírůstek celkem 835 533 208 392 103 095 11 912 938 628 220 304

Převod práva hospodaření 16 849 8 382 16 975 2 122 33 824 10 504

Nákup (směna) 61 734 3 240 44 326 1 112 106 060 4 352

Ostatní 756 950 196 770 41 794 8 678 798 744 205 448

Úbytek celkem 2 973 477 774 537 82 473 14 184 3 055 950 788 721

Církevní restituce 2 150 211 564 815 21 663 4 117 2 171 874 568 932

Restituce 35 357 9 291 946 217 36 303 9 508

Prodej (směna) 6 264 1 600 7 026 848 13 290 2 448

Ostatní 781 645 198 831 52 838 9 002 834 483 207 833

Stav k 31. 12. 47 449 143 12 342 420 1 703 107 273 710 49 202 250 12 616 130

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).
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Srovnatelné údaje změn v pozemcích v roce 2014 uvádí následující tabulka:

2014 Lesní půda Ostatní půda Celkem

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

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

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

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

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

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

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

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

Restituce 118 154 31 105 722 233 118 876 31 338

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

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

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

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 2014. Úřední cena 
byla vyčíslena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. Tržní ocenění lesních porostů se provádí 
výnosovou hodnotou dle metodiky LČR, která vychází z průměrných taxačních veličin lesů ve správě LČR. 
Ocenění lesních porostů vyjadřuje následující tabulka:

v mil. Kč Cena za 1 m2 v Kč – 2014 2014 2015

Tržní hodnota dle metody LČR 11,42 147 428 140 950

Úřední cena dle vyhl. MF č. 3/2008 Sb. 26,56 342 855 327 815

Cena dle vyhl. MF č. 500/2002 Sb. 57,00 735 788 703 518

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. 2015 činila celková délka oploce-
nek 17 045,12 km.

km 2014 2015

Oplocení 17 169 17 045

f) Ostatní tituly dlouhodobého finančního majetku
K 31. 12. 2015 byly v účetnictví evidovány 2 termínované vklady dlouhodobého charakteru v celkové výši 
2 000 000 tis. Kč (vykázány v Rozvaze, v aktivech na řádku B.III.5.).

g) Lesy České republiky, s.p., zhodnocují část volných finančních prostředků formou profesionální správy 
klientských aktiv (asset management). Všechny tyto cenné papíry jsou oceněny reálnou hodnotou a tržní 
cena těchto cenných papírů je plně vykázána v účetní závěrce v Rozvaze, v aktivech na řádcích B.III.3. – 
dlouhodobé, C.IV.3. – krátkodobé.
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6.

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty

a) V letech 2014 a 2015 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 účetní rezervy na indexaci cen a účetní rezervy 
na vyrovnání s církvemi (blíže bod 6.c.). Rozdíl z titulu odlišného účetního a daňového pohledu v případě 
těchto rezerv LČR nepovažuje ve střednědobém horizontu za reálný, zejména proto, že pravděpodobnost 
konečných pravomocných soudních rozhodnutí ve střednědobém horizontu je velmi nejistá, a proto se 
LČR přiklonily 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 
65 616 tis. Kč, což by znamenalo snížení níže uvedeného a vykázaného odloženého daňového závazku 
(a odložené daně) na 115 027 tis. Kč.

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

Výpočet (rozpis) odložené daně:

v tis. Kč 2014 2015

Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku -872 713 -950 752

Základna pro výpočet odložené daně -872 713 -950 752

Sazba daně v následujícím období 19 % 19 %

Odložená daň (závazek) celkem -165 815 -180 643

c) Rozpis a popis rezerv za léta 2014 a 2015

tis. Kč Rezerva Rezerva Rezerva

 na pěstební na indexaci na vypořádání  

 činnost cen s církvemi

31. 12. 2015 630 957 238 143 107 205

Tvorba 2015 0 0 107 205

Čerpání 2015 548 145 291 251 0

31. 12. 2014 1 179 102 529 394 0

Tvorba 2014 0 0 0

Čerpání 2014 1 862 984 0 0

31. 12. 2013 3 042 086 529 394 0
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Rezerva na pěstební činnost byla vytvářena na pokrytí nákladů pěstebních prací na dobu zajištění porostu. 
Do roku 2005 byla vytvářena v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění zákla-
du daně z příjmů v platném znění (Rozvaha, pasiva B.I.1.); v letech 2005 až 2013 byla vytvářena podle stej-
ných pravidel jako v předchozích letech (nebyla změněna ani metoda ani způsob tvorby a čerpání rezervy), 
avšak tvorba rezervy nebyla vykazována jako daňově uznatelný náklad a vytvářela se účetní rezerva (Roz-
vaha, pasiva B.I.4.). V roce 2014 byla vytvořena „Koncepce strategického rozvoje LČR na léta 2015 až 2019“ 
(dále jen „Koncepce“), která s rezervou na pěstební činnost jako zdrojem krytí nákladů pěstební činnosti 
nepočítá. Rezerva na pěstební činnost vykazovala dlouhodobě shodné zůstatky, které se v posledních 
5 letech pohybovaly okolo 3 mld. Kč (stejně tak se meziročně neměnila významně výše nákladů na pěstební 
činnost). Při zpracování finanční části „Koncepce“ nebyla konstatována potřeba této částky rezervy na krytí 
budoucích ztrát při financování nákladů pěstební činnosti a riziko propadu výsledku hospodaření do hod-
not, kdy nebude možno financovat náklady pěstební činnosti, bylo vyhodnoceno jako nepravděpodobné. 
Proto v letech 2014 a 2015 již nebyla tvořena rezerva na pěstební činnost z výnosů těžební činnosti roku 
2014 a 2015. Zůstatek rezervy na pěstební činnost k 31. 12. 2015 jsou zdroje pro krytí nákladů pěstební 
činnosti na léta 2016 až 2018 vytvořené z výnosů těžební činnosti v letech 2011 až 2013.

V roce 2011 byla vytvořena rezerva na indexaci cen za prodej dříví ve 2. až 4. čtvrtletí 2011 ve výši 
529 394 tis. Kč. LČR identifikovaly jako riziko podané i potencionální soudní žaloby na postup při indexa-
ci 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. Rezerva 
na indexaci byla vytvořena na všechny v roce 2011 realizované zakázky. V roce 2015 průběžně uplynula 
lhůta pro uplatnění nároků ze strany některých subjektů ve výši 291 251 tis. Kč. K 31. 12. 2015 se domáhá 
žalobami u soudu na nesprávnost postupu LČR 5 žalobců, přičemž vyčíslená výše jejich případných náro-
ků činí 238 143 tis. Kč.

V roce 2015 byla vytvořena rezerva na vypořádání s církvemi ve výši 107 205 tis. Kč. LČR identifikovaly jako 
riziko odliv finančních prostředků v okamžiku finančního vypořádání z hospodaření na církvím nevydaném 
majetku, na jehož vydání byly přijaty výzvy. LČR na samostatných účetních střediscích evidují hospodaření 
na majetku, na jehož vydání byly přijaty výzvy, přičemž se jedná o výzvy, které byly LČR identifikovány 
jako problematické a tudíž se LČR rozhodly, že předmětný majetek nevydají, a posouzení oprávněnosti 
výzev přenechají správním, případně soudním orgánům. Na tomto majetku LČR hospodaří s péčí řádného 
hospodáře s důrazem na plnění veškerých principů udržitelnosti a ochrany přírody, při respektování plat-
ných lesních zákonů, principů certifikace PEFC a platných LHP. LČR jsou připraveny při platném rozhodnutí 
o vydání předmětného majetku převést na církevní subjekt výnos z hospodaření realizovaný za dobu nevy-
dání majetku. Rezerva na vypořádání z církvemi je vytvořena ve výši 100 % kladného výsledku hospodaře-
ní za jednotlivý církevní subjekt.

d) K datu roční účetní závěrky LČR vždy vykazovaly výši závazků pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti vyplývající z výplaty mezd za prosinec běžného účetního období 
(v tis. Kč):
 2014 2015
 37 549 34 869
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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):
 2014 2015

 16 552 15 198

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. 6 vyhláš-
ky 500/2002 Sb.

tis. Kč 2014 2015

Dotace na pořízení lesních hospodářských plánů 0 0

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 66 142 58 124

- z toho náhrady ve veřejném zájmu související se správou vodních toků  

  (zejména na protipovodňová opatření) 47 171 39 747

Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem) 131 344 86 871

- z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 11 669 8 936

- z toho náhrady dle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 3 033 3 440

- z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb. 2 426 2 448

- z toho dotace MZe na vodní hospodářství 500 7 911

- z toho dotace EU 62 612 17 924

h) Informace o nákladech za statutární audit
Náklady na povinný audit účetní závěrky v roce 2015 činily 1 478 tis. Kč (v roce 2014 1 469 tis. Kč). Statutár-
ní auditor jiné služby než audit účetní závěrky nevykonává.

i) Informace o prodejích dlouhodobého majetku a materiálu
Ve výkazu zisku a ztráty jsou uváděny položky III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a F.1. Zůstat-
ková 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 upřes-
ňujeme „skutečné“ hodnoty prodaného dlouhodobého majetku uvedené ve výkazu zisku a ztráty:

tis. Kč  2014   2015

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

Položka III.1. 

Tržby z prodeje DM 156 971 123 150 33 821 222 083 158 592 63 491

Položka F.1. 

Zůstatková cena DM 23 670 18 870 4 800 30 023 24 286 5 737

Rozdíl 133 301 104 280 29 021 192 060 134 306 57 754
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j) Na řádku Rozvahy „D.I.3. DPH k uplatnění v lednu 2016“ se vykazuje DPH na vstupu, která je vyčíslena 
na daňových dokladech, obdržených v lednu 2016 a zaúčtovaných do roku 2015, a to ve výši 40 098 tis. Kč 
(v roce 2014 to bylo 33 165 tis. Kč). Tato DPH je celá plně nárokována v daňovém přiznání k DPH za leden 
2016.

7.

a) Pohledávky k 31. 12.

tis. Kč 2014 2015

Celkem krátkodobé pohledávky z obch. styku (brutto); řádek Aktiva C.III.1. 2 003 390 1 827 307

- z toho pohledávky ve splatnosti celkem 1 331 352 1 160 102

- z toho pohledávky po splatnosti celkem 672 038 667 205

- z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů 641 162 636 269

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

- z toho pohledávky v právním vymáhání (mimo následující řádek) 82 262 76 362

- z toho pohledávky v insolvenčním, konkursním a vyrovnávacím řízení 522 647 527 895

Pohledávky v cizí měně 4 197 1 973

Pohledávky k podnikům ve skupině z běžných obchodních vztahů k 31. 12. 2015 činí 841 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 2014 2015

Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů 3 008 841

b) Závazky k 31. 12.

tis. Kč 2014 2015

Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 0 0

Závazky se splatností delší než 5 let 0 0

Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli 8 366 6 149

Jsou-li závazky po lhůtě splatnosti, jedná se o závazky vyplývající z obchodního styku s obchodním part-
nerem, 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 2015 podán návrh na vklad do katastru nemo-
vitostí, činily 751 tis. Kč (1 943 tis. Kč v roce 2014). Tato částka byla zároveň zaúčtována dle platné meto-
diky na účet 385 – Příjmy příštích období, vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2015 (případně 2014) nebyl vklad 
zapsán do katastru nemovitostí. Částka 751 tis. Kč je uvedena v rozvaze jak na řádku D.I.3. na straně aktiv, 
tak na řádku B.III.8. na straně pasiv.
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Závazky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů činí 85 tis. Kč (v roce 2014 byly ve výši 2 914 tis. Kč). 
Všechny tyto závazky jsou k firmě HLDS, a.s. a jsou ve splatnosti.

c) Finanční pronájem k 31. 12.
V letech 2014 a 2015 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 2014 2015

Najatý dlouhodobý majetek 14 605 14 605

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

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

tis. Kč 2014 2015

Drobný nehmotný majetek nevedený v rozvaze 85 869 85 727

Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze 274 366 284 934

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

tis. Kč 2014 2015
Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace 174 756 174 690

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 2015.
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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 plat-
ných zákonných předpisů; významnou část vydávání majetku představuje vydávání majetku na základě 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (v textu jen 
církevní restituce). 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. 2015 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 dlou-
hodobého majetku, pokud hodnota pořízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů LČR překročí 
zdroje vytvořené odpisy dlouhodobého majetku a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. 
Čerpání FIR znamená použití fondů ze zisku (rozděleného zisku) ve prospěch kmenového jmění.

V roce 2015 byl naplněn fond zakladatele ve výši 8 300 000 000,- Kč. V prosinci 2015 byla částka  
8 224 375 000,- Kč převedena do státního rozpočtu (v roce 2014 byla do státního rozpočtu převedena 
částka 6 500 000 000,- Kč).

Přehled o změnách vlastního kapitálu za roky 2014 a 2015 (v záhlaví je uveden řádek v pasívech ve výkazu 
Rozvaha):

tis. Kč Kmenové  Změny Kapitálové Oceňovací Zákonný Ostatní

 jmění kmenového fondy rozdíly rezervní fondy

  jmění   fond ze zisku

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

31. 12. 2015 5 818 759 6 840 030 47 204 452 -11 496 1 251 283 1 407 633

Saldo změn 2015 0 +499 548 -2 198 018 -41 420 0 -2 009 347

Zvýšení 2015 0 +711 634 +764 589 0 0 +8 472 388

Snížení 2015 0 -212 086 -2 962 607 -41 420 0 -10 481 735

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

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

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

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

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

tis. Kč 2014 2015

Saldo změn – z toho: +188 767 +499 548

Změny z delimitace +1 079 +22 504

Úbytek z důvodů církevních restitucí -94 856 -163 390

Úbytek z důvodů restitucí -21 092 -4 972

Čerpání fondu investičního rozvoje +303 636 +645 406

Rozpis změn kapitálových fondů:

tis. Kč 2014 2015

Saldo změn – z toho: -1 943 520 -2 198 018

Změny z delimitace -103 081 -31 765

Vydání lesní půdy z důvodu církevních restitucí -1 749 762 -2 150 211

Vydání lesní půdy z důvodu restitucí -118 155 -35 357

Dary, nálezy, bezúplatné převody +27 478 +19 315

Z důvodů církevních restitucí byly v roce 2015 vydány lesní pozemky v celkové výši 2 150 211 tis. Kč a ostat-
ní majetek (budovy, stavby, LHP atd.) v zůstatkové ceně 163 390 tis. Kč:

tis. Kč 2013 2014 2015

Celkové vydání majetku z důvodů církevních restitucí  26 805  1 844 618 2 313 601

- z toho vydání lesních pozemků 26 548 1 749 762 2 150 211

- z toho vydání ostatního majetku 257 94 856 163 390

Rozdělení zisku z roku 2013 a 2014 bylo zúčtováno v roce 2014 a 2015 vždy dle rozhodnutí zakladatele, 
který rozhodl na základě návrhu dozorčí rady:

tis. Kč 2014 2015

Zisk účetního období rozdělen: 3 989 542 6 818 117

Fond kulturních a sociálních potřeb 28 001 31 881

Fond obnovy a rozvojových příležitostí -- 100 000

Ponechání na účtu nerozděleného zisku 50 938 --

Fond zakladatele 3 910 603 6 686 236

Při rozdělení zisku 2013 rozhodl zakladatel též o převodu nerozděleného zisku minulých let ve výši 
2 589 397 tis. Kč do fondu zakladatele. Při rozdělení zisku 2014 rozhodl zakladatel též o převodu neroz-
děleného zisku minulých let ve výši 50 938 tis. Kč a převodu zdroje z fondu investičního rozvoje ve výši 
1 562 826 tis. Kč do fondu zakladatele.
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9.

Výnosy z běžné činnosti

tis. Kč 2014 2015

Výnosy z běžné činnosti 13 577 800 13 132 332

- výnosy provozní činnosti 12 512 965 12 272 006

- finanční činnosti 1 064 835 860 326

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 9 673 305 9 435 956

Obchodní činnost se zahraničím je nevýznamná.

10.

Ostatní
V roce 2004 podal CE WOOD, a.s., žalobu na náhradu škody a úhradu přiměřeného zadostiučinění v cel-
kové výši přesahující 3,7 mld. Kč. Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 12. 2013 byla 
žaloba zamítnuta. CE WOOD podal odvolání pouze do částky 229 mil. Kč. Vrchní soud v Praze potvrdil 
rozhodnutí soudu I. stupně a žalobu zamítnul. LČR se odvolaly do výroku o částečném nepřiznání nákladů 
řízení. Soudní spor společnosti CE WOOD, a.s., vůči LČR o vrácení 86,37 mil. Kč jako poskytnutého plnění 
ze smluv, od kterých LČR odstoupily v roce 2009, skončil zamítnutím žaloby i v odvolacím řízení. CE WOOD 
a.s., podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ke kterému LČR v roce 2014 podaly vyjádření. Dne 21. 1. 2016 
bylo doručeno usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 23 Cdo 3266/2015-1046, kterým NS odmítl dovolání 
CE WOOD, a.s., v této věci. Náhrada nákladů řízení ve výši 10 763 031,07 Kč byla dne 4. 3. 2016 na účet LČR 
uhrazena. Zaplacením nákladů řízení soudní spor skončil.

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením společnosti LESS&FOREST, s.r.o., byly tímto dlužníkem 
a insolvenční správkyní dne 26. 2. 2013 podány vůči LČR 2 žaloby o určení neplatnosti Smluv o provádění 
komplexních lesnických činností a smluv souvisejících za období 2011 a 2012+ a vydání bezdůvodného 
obohacení v celkové výši 6,36 mld. Kč, a to následovně:

a) Žaloba o určení neplatnosti právního úkonu, tj. o neplatnosti 28 komplexních smluv 2011 a na zapla-
cení 4 202 760 738,- Kč je vedena u Krajského soudu v Praze pod č.j. 33 ICm 244/2013. Z této žaloby byla 
rozhodnutím Vrchního soudu v Praze oddělena žaloba na zaplacení částky 4 202 760 738,- Kč, která je 
vedena u Okresního soudu v Hradci Králové pod č.j. 15 C 391/2013.

b) Žaloba o určení neplatnosti právního úkonu, tj. o neplatnosti 32 komplexních smluv 2012+ a na zapla-
cení 2 153 665 618,40 Kč je vedena u Krajského soudu v Praze pod č.j. 33 ICm 245/2013. Z této žaloby byla 
rozhodnutím Vrchního soudu v Praze oddělena žaloba na zaplacení částky 2 153 665 618,40 Kč, která je 
vedena u Okresního soudu v Hradci Králové pod č.j. 14 C 440/2013.
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Soudy mají v úmyslu nejprve řešit otázku určovacích žalob o platnosti, popř. neúčinnosti právních úkonů, 
resp. komplexních smluv 2011 a 2012+. Teprve následně, pokud by dlužník a insolvenční správce byli 
v žalobách úspěšní, bude probíhat u Okresního soudu v Hradci Králové soudní řízení o případném vydání 
bezdůvodného obohacení a zaplacení až 6,3 mld. Kč. Soudní jednání dosud nebylo nařízeno. 

LČR tyto nároky zcela neuznávají, považují je za zcela účelové a fiktivní s tím, že takové žaloby nemají 
žádnou oporu v platném právu.

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. Vydávání 
majetku probíhalo v letech 2013, 2014 a 2015 (viz části přílohy 5 d) a 8). Další vydávání majetku v rámci 
církevních restitucí se projeví jednak ve snížení hodnoty spravovaného majetku, tak ve snížení výsledku 
hospodaření. V roce 2016 se předpokládá ještě vydat 25 tis. ha lesních pozemků v účetní hodnotě cca 
1 mld. Kč a 40 budov. K 31. 12. 2015 LČR odmítnuly z důvodů pochybností uzavřít dohody na pozemky 
o celkové výměře 26,1 tis. ha (účetní hodnota sporných pozemků je cca. 1 mld. Kč) a 51 staveb; konečné 
rozhodnutí o případném vydání těchto pozemků vydá správní orgán nebo soud.

Kromě výše uvedených nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí poten-
ciální ztráty, a nebyly na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny dal-
ší skutečnosti, které by mezi datem sestaveni účetní závěrky a datem, ke kterému je sestavována, výrazně 
ovlivnily finanční, majetkovou a důchodovou situaci podniku.
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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 ban-
kovních účtech, tj. finanční majetek vykázaný v Rozvaze, v aktivech na řádcích C.IV.1. a C.IV.2.

Přehled o peněžních tocích 2014 a 2015 (v tis. Kč)

Označení Text Řádek 2015 2014

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 01 7 668 771 7 357 906

 PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 02 6 493 751 7 963 238

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 03 -387 457 -1 676 771

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st. aktiv apod. 04 657 829 688 524

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 05 -794 493 -2 098 305

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 06 -192 060 -133 301

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů) 07 -1 931 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok 08 -59 205 -136 493

A.1.6. Případné opravy o ostatní nepeněžní operace 09 2 403 2 804

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 10 6 106 294 6 286 467

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 11 683 850 2 452 549

A.2.1. Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 12 1 319 252 2 076 399

A.2.2. Změna stavu závazků, dotací, pasivního čas. rozl. a doh. položek  

 z provozní činnosti 13 21 229 59 401

A.2.3. Změna stavu zásob 14 8 410 1 292

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 

 do peněžních prostředků 15 -665 041 315 457

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  

 a mimořádnými položkami 16 6 790 144 8 739 016

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 17 0 -1

A.4. Přijaté úroky 18 59 205 136 494

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr. daň za min. období 19 -1 083 794 -1 135 606

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 1 931 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 5 767 486 7 739 903
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 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 23 -1 394 451 -1 081 973

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 221 628 156 971

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 25 0 0

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 26 -1 172 823 -925 002

 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ   

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků 27 14 827 9 515

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 28 -8 211 896 -6 513 551

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu  

 zvýšení základního kapitálu 29 -2 880 -25

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 15 359 -13 526

C.2.6. Převody finančních prostředků do státního rozpočtu 34 -8 224 375 -6 500 000

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 35 -8 197 069 -6 504 036

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 36 -3 602 406 310 865

R. Stav peněžních prostředků na konci období 37 4 066 365 7 668 771

S. Skutečný stav peněžních prostředků na konci období 38 4 066 365 7 668 771

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

Datum sestavení účetní závěrky 25. 4. 2016.
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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 smlou-
va, 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 kon-
cernu, 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 hmot-
ných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

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

Podnik nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
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Výklad pojmů a zkratek

BK buk
BO borovice
BRP bříza pýřitá
ČMKBK  Českomoravská komoditní 
 burza Kladno
ČSOP Český svaz ochránců přírody
DB dub
DG  douglaska
DR  dozorčí rada
DZ  dub zimní
EU Evropská unie
FIR Fond investičního rozvoje
GIS geografické informační systémy
GrDS Grafický datový sklad
HB hrazení bystřin
HLDS Hradecká lesní a dřevařská 
 společnost a. s.
HÚL hospodářské úpravy lesů
CHKO chráněná krajinná oblast
JD jedle
JPRL jednotka prostorového rozdělení lesa
KŘ krajské ředitelství
KN katastr nemovitostí
LC lesní cesta
LČR Lesy České republiky, s.p.
Lesy ČR  Lesy České republiky, s.p.
LHC lesní hospodářský celek
LHE lesní hospodářská evidence
LHP lesní hospodářské plány
LS lesní správa
LTM lesnicko-technické meliorace
LVS lesní vegetační stupeň
LZ lesní závod
MD modřín
MZD meliorační a zpevňující dřeviny
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NPR Národní přírodní rezervace
OLH odborný lesní hospodář
OM odvozní místo
OMK odbor marketingu a komunikace
OPŠ odstranění povodňové škody
OVS obchodní veřejná soutěž
P při pni

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

Each year the company devotes increased attention to certain tree species. In 2015 the company declared 
the year of the alder.

2015 was an eventful year for Lesy ČR. The company’s operations were significantly influenced by the 
climate conditions during the course of the calendar year. Major climate extremes accompanied by long 
dry periods and a shortage of rainfall throughout the entire year had a much greater impact than in other 
years, resulting in the loss of seedlings of newly forested areas and assimilation color changes in most 
types of trees. The rainfall shortage of hundreds of millimeters throughout most of the CR resulted in 
a general weakening and increased susceptibility to numerous biotic pests. Stands were more vulnerable 
to attack by bark beetles, cockchafers, but also fungal diseases such as honey fungus or gemmamyces 
bud blight. The share of random production peaked at 48%, surging by more than 20%. Prolonged 
drought in the summer and autumn caused a threefold increase in forest fires over previous years. 
Despite these difficult conditions, the company has carried out all planned forestry activities, fulfilling the 
mandatory provisions of the forest management plans as specified by the Forest Act and other legislation.

2015 also saw its share of natural wind calamities. An April windstorm swept through Vyšebrod, Šumava, 
Liberec and Frýdlant, and the Beskid and Ore Mountains, causing 20 million crowns in damage to over 
350,000 m3 of trees. The second strongest windstorm was recorded in early July in the Ústi nad Orlici and 
Hanušovice area, where it caused damage to 190,000 m3 of trees.

A very important factor that influenced the management of Lesy ČR at the end of the year was the situation 
on the Czech lumber market. Due to the processing of all the timber affected by the bark beetle, in the last 
quarter the supply of spruce pulpwood outpaced demand, causing a drop in price on the Czech market. At 
the same time, there was a slight increase in the price of roundwood.

With respect to corporate strategy, the company pushed the LČR Concept of Strategic Development for 
2015 – 2019 through the Government, Chamber of Deputies and Senate.

Tenders for comprehensive forestry contracts were held as scheduled for 10 contracted territorial units 
announced in April and 36 contracted units announced in June. In addition to comprehensive forestry 
contracts the company also tendered 4 contracted units for logging work and 17 contracted units for 
silviculture. As part of the public contracts tendered, the company began to replace its aging fleet of 
vehicles, the average age of which is nearly 7 years. The company gradually began purchasing lower 
and middle class cars and terrain vehicles for all levels of management. In addition, the company also 
tendered a public contract for the design of new forestry uniforms with the aim of gaining exclusive and 
unlimited license to the uniform design.
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The company continued its planned activities for corporate social responsibility, especially the hiring of 
170 job seekers from work offices. The company also starting clearing the Boří Forest in Southern Moravia 
of munitions from the Second World War. 

In 2015 Lesy ČR transferred 8.2 billion crowns to the state budget account held at Czech National Bank. 
Lesy ČR finished 2015 with a pre-tax profit of 6.49 billion CZK. Total production was 7.7 mil. m3 of wood, 
11,600 ha of forest land was recovered, of which the share of amelioration and stabilization tree species at 
the first restoration was 41.5%, and 28,900 ha of stands under 40 were cleaned and thinned.
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Die Hauptereignisse des Jahres

Jedes Jahr wirdmet die Gesellschaft erhöhtes Interesse einer Holzart. Im Jahr 2015 war es die Erle.

Das Jahr 2015 war für Lesy ČR sehr ereignisreich. Die wirtschaftliche Lage wurde maßgebend durch 
klimatische Bedingungen im Laufe des Jahres beeinflusst. Markante klimatische Extreme, die durch 
langfristige Trockenheit und Niederschlagsdefizit im Laufe des ganzen Jahres begleitet wurden, wirkten 
sich mehr als in anderen Jahren auf höhere Verluste von Setzlingen in den neu bewaldeten Flächen und 
auf Farbänderungen der Assimilationsorgane der meisten Holzarten aus. Das Niederschlagsdefizit in den 
meisten Gebieten Tschechiens in Hunderten von Milimetern pro Jahr verursachte eine Gesamtschwächung 
und Steigerung der Anfälligkeit des Waldbestandes zu verschiedenen biotischen Schädlingen. Die 
Waldbestände waren anfälliger zum Schädlingsbefall (Borkenkäfer, Maikäfer) und zu Pilzkrankheiten 
(Blätterpilz, Gemmamyces piceae). Anteil der Zufallsförderung wuchs auf 48%, was im Vergleich zum 
Vorjahr einen Anwuchs von 20% bedeutet. Die langandauernde Trockenheit im Sommer und Herbst 
verursachte eine Verdreifachung von Waldbränden im Vergleich zu vorigen Jahren. Die Gesellschaft 
realisierte trotzdem alle geplanten Tätigkeiten, die zur Erfüllung aller verbindlichen Anordnungen 
der forstwirtschaftlichen Pläne führten. Das Ganze im Einklang mit dem Waldgesetz und weiteren 
Rechtvorschriften.

Im Jar 2015 kam es auch zu Naturkatastrophen. Im April ziehte ein Windsturm über Böhmerwald, Beskiden 
und Erzgebirge und das Gebiet von Vyšší Brod, Liberec und Frýdlant. Die Schäden betrugen 20 Millionen 
CZK und es wurden mehr als 350 Tsd. m3 Holz beschädigt. Ein weiterer Windsturm suchte Anfang Juli das 
Gebiet von Ústí nad Orlicí und Hanušovice heim und verursachte Schäden auf mehr als 190 Tsd. m3 Holz.

Ein sehr wichtiger Faktor, der die Wirtschaft von Lesy ČR am Ende des Jahres beeinflusst hat, war die 
Situation auf dem tschechischen Holzmarkt. Im letzten Quartal erhöhte sich aufgrund der Verarbeitung 
des vom Borkenkäfer angefallenen Holzes der Überhang zwischen Nachfrage und Angebot bzgl. 
Fichtenstoff, was den Preisfall auf dem tschechischen Markt verursachte. Gleichzeitig sanken leicht auch 
die Preise von Rundholzsortimenten.

Es konnte auch ein konzeptioneller Schritt auf Regierungsebene, im Parlament und Senat durchgesetzt 
werden. Es handelt sich um das grundlegende Dokument Konzeption  der strategischen Entwicklung von 
LČR in den Jahren 20115-2019.

Die Sicherstellung von Tendern auf komplexe forstliche Aufträge lief nach Harmonogram sowohl 
bei den 10 vertraglichen Raumeinheiten, die in April ausgeschrieben wurden, als auch bei den 36 
vertraglichen Raumeinheiten, die in Juni ausgeschrieben wurden. Neben den komplexen forstlichen 
Aufträgen wurden Tender auch bei 4 vertraglichen Raumeinheiten auf Förderungsarbeiten und 17 
vertraglichen Raumeinheiten auf Waldbauarbeiten ausgeschrieben. Der Gesellschaft ist es im Rahmen 
der ausgeschriebenen öffentlichen Aufträge gelungen, mit der Erneuerung des Wagenparkes, dessen 
Durchsnittsalter fast bei 7 Jahren liegt, zu beginnen. Schrittweise wurden neue PKWs und Geländewagen 
der niederen und Mittelklasse eingekauft. Lesy ČR schrieben auch einen öffentlichen Auftrag auf Entwurf 
einer neuen Uniform mit dem Ziel, eine unbeschränkte Lizenz zu erhalten.
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Die Gesellschaft widmete sich auch ihrer gesellschaftlichen Rolle, und zwar vor allem indem sie 170 
Arbeitslose anstellte. Ferner wurde die Dekontaminierung des Waldes Boří les von der Munition aus dem 
2.Weltkrieg begonnen.

Im Jar 2015 konnte Lesy ČR in den Staatshaushalt 8,2 Mrd. CZK abführen. Lesy ČR beendeten das Jahr 
2015 mit einem wirtschaftlichen Ergebnis vor Steuern in Höhe von 6,49 Mrd. CZK. Der Gesamteinschlag 
an Holz erreichte 7,7 Mio. m3, es gelang 11,6 Tsd. ha Wald zu erneuern, davon betrug der Anteil an 
wasserregulierenden und verfestigenden Gehölzen bei der Ersterneuerung 41,5 % und dringende Züchtung 
von Beständen bis zum Alter von 40 Jahren wurde auf 28,9 Tsd. ha Wald durchgeführt.
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Los acontecimientos más importantes del año

Cada año la empresa centra su atención en una determinada planta leñosa. El aliso fue proclamado por la 
empresa la planta del año 2015.  

El año 2015 fue rico en eventos para la empresa Lesy ČR. En el transcurso del año natural, las condiciones 
climáticas han ido influyendo considerablemente en la actividad económica de la empresa. Situaciones 
climáticas extremas acompañadas por la sequía prolongada y un déficit de precipitaciones a lo largo del 
año entero se han reflejado, con mucha más intensidad que en otros años, en forma de grandes pérdidas 
de plantones de superficies recién enselvadas y modificaciones del color de los órganos de asimilación 
de la mayoría de tipos de plantas leñosas. El déficit de precipitaciones en la mayor parte del territorio de 
la República Checa (centenares de milímetros al año) fue causa del empeoramiento general y sensibilidad 
de las plantas leñosas respecto a diversas plagas bióticas. Las masas forestales han sido más sensibles 
a las plagas de escolitinos, abejorros, también enfermedades causadas por hongos, por ejemplo armilaria 
o cucurbidothis piceae. La parte del volumen total de madera extraída de forma fortuita ha ascendido 
a 48% lo cual representa 20% más que en el año anterior. Las sequías continuas en las temporadas de 
verano y otoño han causado tres veces más incendios en las masas forestales que en los años anteriores. 
La empresa, a pesar de estas condiciones difíciles, efectuó todas las actividades forestales planeadas 
enfocadas al cumplimiento de todas las directivas obligatorias establecidas en los planes económicos 
forestales, de conformidad con la dicción de la ley forestal y otras normas legales. 

En 2015 también había calamidades naturales por causa del viento. El torbellino de viento de abril 
atravesó las regiones de Vyšší Brod, Šumava, Liberec, Frýdlant, Beskydy y Krušné hory, causando un daño 
de 20 millones de coronas y dañando más de 350 mil m3 de madera. Otro fenómeno natural importante 
fue registrado a principios del mes de julio en la región de Ústí nad Orlicí y en la zona de Hanušovice 
donde se dañaron 190 mil m3 de madera.

Un factor muy importante que al final del año tuvo influencia en la vida económica de la empresa Lesy ČR 
fue la situación en el mercado checo de la madera. En el último trimestre, por haber procesado madera 
afectada por la plaga de bostrigo, aumentó la diferencia entre la oferta y demanda de fibra de pino lo cual 
causó también el descenso de su precio en el mercado checo. A la vez descendieron moderadamente los 
precios de surtidos de madera redonda. 

Dentro de las acciones de concepción, la empresa logró implantar el documento principal de la 
Concepción de desarrollo estratégico de LČR, para el período 2015–2019, al nivel del Gobierno de RCh, 
Cámara de diputados y Senado. 

La gestión de concursos para conseguir encargos forestales complejos se llevó a cabo conforme a los 
gráficos, en 10 unidades territoriales contractuales anunciadas en abril y también en 36 unidades 
contractuales anunciadas en junio. A parte de unos complejos encargos forestales, la empresa estaba 
compitiendo también en 4 unidades contractuales respecto a la explotación de madera y en 17 unidades 
contractuales respecto a las actividades de cultivo. En los marcos de los encargos públicos anunciados, 
la empresa logró iniciar la renovación del parque  móvil anticuado cuya edad promedia representaba más 



Výroční zpráva 2015 111

o menos 7 años. Poco a poco la empresa comenzó a comprar automóviles de turismo y de terreno, de 
clase media y baja, para todos los niveles de gestión de la empresa. A parte de ello, la empresa declaró 
un concurso público para seleccionar el nuevo uniforme forestal con el fin de obtener la licencia exclusiva 
e ilimitada para el uniforme modelo.

La empresa continuó también ejerciendo actividades de responsabilidad social, especialmente 
al emplear a 170 candidatos registrados en el Ministerio de Trabajo. La empresa también inició la 
descontaminación del bosque Boří les en Moravia del Sur y la eliminación de municiones de la 2da guerra 
mundial. 

En 2015 la empresa Lesy ČR aportó 8,2 mil millones de coronas al presupuesto estatal, a la cuenta del 
Banco Nacional Checo. La empresa Lesy ČR terminó el año 2015 con el resultado económico antes del 
impuesto de 6,49 mil millones de coronas checas. El volumen total de madera extraída ascendió a 7,7 
millones de m3 de madera, logrando la renovación de 11,6 mil hectáreas de bosque. De ello la parte de 
plantas leñosas destinadas a melioración y refuerzo, en el primer restablecimiento, representa el 41,5% y 
la creación urgente de masas forestales con la edad de hasta 40 años se realizó en 28,9 mil hectáreas de 
bosque. 
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